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Conheça O Lorenense!
Em outubro de 2014, a imprensa lorenense ingressava decisivamente na era digital. 
Nascia um Portal de Notícias vindo de uma família tradicional no ramo da 
comunicação em Lorena, com 45 anos de credibilidade. No mesmo ano em que 
findou- se o Jornal Guaypacaré, nasceu o Portal de Notícias O Lorenense – pioneiro 
no segmento, em sua cidade.

Nesta breve trajetória de 5 anos, diversas conquistas, com grande destaque para o 
público crescente. Os acessos ao Portal www.olorenense.com.br giram em torno de 
30 mil por mês, média significativa para Lorena, que possui cerca de 90 mil 
habitantes. Na Fan page, a média é de 100 mil visualizações por semana, com picos 
de 900 mil. No Instagram, a média de alcance semanal é de 50 mil visualizações. É 
o objetivo conquistado e sendo mantido: somos referência em informação de 
qualidade em Lorena.

Notícias sobre Lorena, com o compromisso firmado com o público desde o 
primeiro dia: ética, respeito, seriedade. Porque por trás de cada história que você 
vê no O Lorenense, existe uma vida, um ser humano, uma família... e isso sempre 
será respeitado!

Seja nosso parceiro! Invista na boa imprensa e coloque sua marca em evidência! 
Conheça nossas propostas!

redes sociais



............ 

............ Propostas

Investimento: R$ 100

       • Inserção de sua propaganda no banner principal do Portal O Lorenense, pelo 
período de 1 mês (900 x 244 pixels) 

Proposta 1

Investimento: R$ 350

       • Compartilhamento na Fan page e Instagram (incluindo o impulsionamento – 
propaganda paga)

            

Investimento: R$ 150

Proposta 3

Cobertura de eventos
       • Fotos do evento (4 horas)

       • Fotos, artes e textos devem ser enviados prontos neste tipo de divulgação

Proposta 2

       • Fotos, artes e textos devem ser enviados prontos neste tipo de divulgação

       • Matéria de apresentação da pessoa / marca / empresa / produto

       • Inserção de sua propaganda no banner principal do Portal O Lorenense, pelo 
período de 1 mês (900 x 244 pixels) 

       • Compartilhamento na Fan page e Instagram (incluindo o impulsionamento – 
propaganda paga)

       • Fotos para a matéria

       • Post único no Facebook e Instagram (incluindo o impulsionamento)

       • Post único no Facebook e Instagram 

       • Matéria completa sobre o evento

Investimento: R$ 1.000

Para mais informações, estamos à disposição!

99628 1060 Graziela Staut
996291686 Marcelo Staut


