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APRESENTAÇÃO

O blog Vagas RIO fez sua estreia na grande rede em 12/12/2009. É um veículo que publica anúncios 
de vagas de emprego em todo o estado do Rio de Janeiro com atualizações diárias de segunda a sexta 
e eventuais em finais de semana. A publicação dos anúncios de vagas é gratuita para a empresa 
anunciante e o acesso aos anúncios é gratuito para o usuário.

Nosso  horário  principal  de  publicação  de  vagas  é  das  09:00  às  19:00,  sendo  esse  horário 
frequentemente expandido quando há grande fluxo de anúncios. As vagas publicadas no blog são 
também publicadas na fanpage do Vagas Rio no Facebook e no Twitter do blog.



A EMPRESA

O Vagas RIO é mantido pela Morsbach Atividades na Internet Ltda, empresa legalmente constituída e 
sediada em Porto Alegre – RS. À frente da empresa está Marcelo Morsbach Dias, publicitário formado 
pela UNISINOS e profissional com mais de 30 anos de experiência em informática.



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS ACESSOS



ACESSOS POR PAÍS



ACESSOS POR ESTADO / BRASIL



PERFIL DO VISITANTE



ESCOLARIDADE



GÊNERO



FAIXA ETÁRIA



LOCAL DE ACESSO PRINCIPAL



DADOS ESTATÍSTICOS

OUTUBRO/2012



MÉDIA DE VISITAS DIÁRIAS



MÉDIA DE USUÁRIOS SIMULTÂNEOS POR HORA



MÍDIAS SOCIAIS

AGOSTO/2013



SEGUIDORES FACEBOOK                 SEGUIDORES TWITTER

                           10408                                              2208



ESPAÇOS DISPONÍVEIS E CONDIÇÕES DE LOCAÇÃO





Condições para Locação de Espaços

A Morsbach Atividades na Internet Ltda reserva-se o direito de recusar a veiculação de peças que 
promovam tabaco, bebidas alcoólicas, drogas, medicamentos, jogos de azar, pirâmides, esquemas do 
tipo “get paid to” e quaisquer outras que afrontem seus princípios editorias ou de seus patrocinadores.

Modelo de Locação

Nossos espaços normalmente são locados por período de tempo, sendo o período mínimo contratável 
de 10 dias. Se durante o período contratado pelo anunciante houver alguma instabilidade em nosso 
servidor  que  torne  o  blog  indisponível  a  locação  será  estendida  pelo  dobro  do  período  de 
indisponibilidade acrescido ainda de um dia de bônus sem custo algum para o anunciante.

Caso o anunciante deseje contratar a veiculação por número de exibições basta entrar em contato 
para que forneçamos uma cotação personalizada.

Forma de Pagamento

O pagamento será feito de forma antecipada através de depósito em conta bancária de nossa empresa 
no  Banco  do  Brasil.  Os  anúncios  começarão  a  ser  veiculados  24  horas  após  a  confirmação  do 
pagamento, a menos que seja de interesse do anunciante acordar uma data posterior para início. 

Será emitida nota fiscal de serviço referente à locação em nome do anunciante que será enviada ao 
anunciante pelos correios como correspondência registrada.



Valores das Locações por Período de Tempo

Banner 728x90 – topo de todas as páginas, abaixo do menu

10 dias – R$ 520,00  /  20 dias – R$ 970,00 / 30 dias – R$ 1300,00

Banner 160x600 – lateral esquerda superior de todas as páginas

10 dias – R$ 520,00  /  20 dias – R$ 970,00  /  30 dias – R$ 1300,00

Banner 300x250 – canto superior direito de todas as páginas

10 dias – R$ 560,00  /  20 dias – R$ 1010,00 / 30 dias – R$ 1400,00

Preços válidos até 30/12/2013. Solicite cotação para períodos acima de 30 dias.



Valores para Publicidade em Redes Sociais

Twitter

Pacote com 3 postagens por dia – horários a escolher

10 dias – R$ 150,00  /  20 dias – R$ 250,00  /  30 dias – R$ 350,00

Facebook

Pacote com 3 compartilhamentos por dia – horários a escolher

10 dias – R$ 300,00  /  20 dias – R$ 500,00  /  30 dias – R$ 750,00



FALE CONOSCO

editor@vagasrio.com.br

Fones: (51) 3086-0767  (51) 9938-6690
de segunda a sexta das 13:00 às 19:00


