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Criado em 2011, o Agenda Sorocaba tem a proposta 
de reunir a programação de lazer, cultura e entretenimento 
da cidade de forma eclética, visando informar de maneira 
prática ao sorocabano todas as diversas opções disponíveis 
para aproveitar melhor a cidade, sempre com base no 
slogan “O que tem pra hoje?”.

Lançado em abril/2011 

Portal de lazer, cultura, entretenimento         
e gastronomia de Sorocaba e região 

Interface adaptativa, com versões para PC, 
celular e tablet  

Média de 400 eventos publicados por mês      
  
Mais de 130 bares cadastrados            

Disponível em 6 canais: portal, blog,
Facebook, Instagram, Snapchat e Twitter



154.171
661.410

visitantes únicos no mês

páginas vistas no mês

setembro/2016

Fonte: Google Analytics - outubro/2016

AUDIÊNCIA



AUDIÊNCIA

70% 30%
acessam o site
no MOBILE

acessam o site
no DESKTOP

Fonte: Google Analytics - agosto/2016



PERFIL DOS VISITANTES

60%
8%

32% acessam o site
em SOROCABA

acessam o site
em EM OUTRAS 
CIDADES DE SP
E OUTROS ESTADOS

acessam o site
em CIDADES 
NO RAIO DE 
ATÉ 100KM
exemplos: são Paulo, Campinas, Itu, são roque
         boituva, Piedade, Indaiatuba

Fonte: Google Analytics - agosto/2016



PERFIL DOS VISITANTES

35% 65% 18 a 34 anos
Pesquisa realizada em setembro/2014 com amostra de 10.214 pessoas

Faixa etária predominante com 65% do público total

Sexo Idade



REDES SOCIAIS

seguidores no twitter
2mil

seguidores no Facebook
49mil

seguidores no Instagram
29mil

seguidores no snapchat
1mil



v

ORIGEM DE TRÁFEGO

50%
16%

32% acessam o site
pelo GOOGLE

acessam o site
DIRETAMENTE PELA URL 
AGENDASOROCABA.COM.BR

acessam o site
pelos posts no FACEBOOK

Fonte: Google Analytics - agosto/2016



FORMATOS
DE ANÚNCIOS
GRANDE EXPOSIÇÃO PARA A MARCA NO PORTAL DE ENTRETENIMENTO, CULTURA E GASTRONOMIA



LATERAL / RODAPÉ FIXO
/formatos

AUDIÊNCIA

120.000
VIsUALIZAÇÕes  Por semANA

ESPECIFICAÇÕES
Alto impacto - veiculação em todas as páginas do portal
Grande destaque no mobile - aparece fixo no rodapé 
Cota exclusiva - sem alternância de anunciante
Contratação semanal 

MEDIDAS
Mobile - 320 x 50 pixels | Desktop - 160 x 600 pixels
Extensões - JPG, GIF ou HtmL5



SUPERBANNER
/formatos

AUDIÊNCIA

120.000
VIsUALIZAÇÕes  Por semANA

ESPECIFICAÇÕES
Alto impacto - veiculação em todas as páginas do portal
Cota exclusiva - sem alternância de anunciante
Contratação semanal 

MEDIDAS
Mobile - 320 x 50 pixels | Desktop - 728 x 90 pixels
Extensões - JPG, GIF ou HtmL5



ENTRE EVENTOS
/formatos

AUDIÊNCIA

27.500
VIsUALIZAÇÕes  Por semANA

ESPECIFICAÇÕES
Contextualizado - destaque entre o conteúdo do portal
Cota exclusiva - sem alternância de anunciante
Contratação semanal 
Três posições diferentes 

MEDIDAS
Responsivo - 300 x 320 pixels 
Extensões - JPG, GIF ou HtmL5



EVENTO PATROCINADO
/formatos

AUDIÊNCIA

15.000
VIsUALIZAÇÕes  Por semANA

ESPECIFICAÇÕES
Indicado para eventos - mais evidência na página inicial
Grande destaque no mobile - aparece em primeiro lugar
Cota exclusiva - sem alternância de anunciante
Contratação semanal 

MEDIDAS
Responsivo - 300 x 530 pixels 
Extensões - JPG ou GIF



ENTRE EVENTOS EXPANDIDO
/formatos

AUDIÊNCIA

20.000
VIsUALIZAÇÕes  Por semANA

ESPECIFICAÇÕES
Contextualizado - destaque entre o conteúdo do portal
Cota exclusiva - sem alternância de anunciante
Contratação semanal 
Veiculação de quarta a domingo

MEDIDAS
Responsivo - 300 x 650 pixels 
Extensões - JPG, GIF ou HtmL



RODAPÉ
/formatos

AUDIÊNCIA

120.000
VIsUALIZAÇÕes  Por semANA

ESPECIFICAÇÕES
Bom alcance - veiculação em todas as páginas do portal
Cota exclusiva - sem alternância de anunciante
Contratação semanal 
Ótimo destaque no resultado de busca

MEDIDAS
Mobile - 320 x 50 pixels | Desktop - 720 x 98 pixels 
Extensões - JPG



DESTAQUE LISTA BARES OU BALADAS

/formatos

ESPECIFICAÇÕES

AUDIÊNCIA

15.000
VIsUALIZAÇÕes Por mÊs

Destaque segmentado - evidência na lista de bares ou baladas
Cota limitada - são 8 espaços em “bares” e 4 em “baladas”
Contratação mensal
Publicações nas redes sociais do Agenda Sorocaba

MEDIDAS
Foto - 540 x 320 pixels
Extensões - JPG



CAPA DE CATEGORIA COMIDAS

/formatos

ESPECIFICAÇÕES

AUDIÊNCIA

5.000
VIsUALIZAÇÕes Por mÊs

Destaque segmentado - evidência na lista de em seções específicas em 
‘Comidas’, com destaque na capa e em primeiro lugar na lista
Cota limitada - exclusivo para um cliente em cada categoria de ‘Comidas’
Categorias disponíveis - batatarias, bistrôs, Cafeterias, Creperias, Docerias, 
espetinhos, Lanchonetes, massas, Pastelarias, Pizzarias, restaurantes, 
salgados, sorvetes, sucarias e Vegetarianos
Contratação mensal

MEDIDAS
Foto - Exibição de até 8 fotos com a medida 1080 x 400 pixels
Extensões - JPG



PATROCÍNIO EXCLUSIVO 
DE CATEGORIAS
DESTAQUE PLENO PARA A MARCA ENTRE OS CONTEÚDOS DAS SEÇÕES:
CINemA / ComIDAs / bAres / bALADAs / PAsseIos / CULtUrA / sHoWs



CINEMA
/patrocínio exclusivo de categoria

ENTRE AS ESTREIAS DA SEMANA, A MARCA 
PATROCINADORA É A GRANDE ESTRELA.

FORMATOS DO PATROCÍNIO:

- Selo de apoio com logo
- Divulgação entre a programação de filmes em cartaz
- Destaque nas págians de todas as salas de cinema e filmes em exibição
- Menção da marca nas redes sociais do Agenda Sorocaba



CINEMA
/patrocínio exclusivo de categoria

ESPECIFICAÇÕES
Destaque segmentado 
Alto impacto - exibição em todas as páginas de “Cinema”
Cota exclusiva 
Contratação mensal
Publicações semanais nas redes sociais - com citação da marca 
patrocinadora, endossando a categoria

MEDIDAS

AUDIÊNCIA

150.000
VIsUALIZAÇÕes Por mÊs

Dois formatos: 540 x 240 pixels + 520 x 115 pixels
Selo de apoio: logotipo da marca patrocinadora



COMIDAS
/patrocínio exclusivo de categoria

SUA MARCA SEMPRE LEMBRADA EM “COMIDAS”, 
A CATEGORIA MAIS SABOROSA DO PORTAL.

FORMATOS DO PATROCÍNIO:

- Capa da seção “Comidas”
- Exibição da marca nas páginas de todos os estabelecimentos gastronômicos
- Divulgação entre os estilos de comidas (docerias, lanchonetes, etc)
- Menção da marca nas redes sociais do Agenda Sorocaba



COMIDAS
/patrocínio exclusivo de categoria

ESPECIFICAÇÕES
Destaque segmentado 
Alto impacto - exibição em todas as páginas de “Comidas”
Cota exclusiva 
Contratação mensal
Publicações semanais nas redes sociais - com citação da marca 
patrocinadora, endossando a categoria

MEDIDAS

AUDIÊNCIA

38.000
VIsUALIZAÇÕes Por mÊs

Quatro formatos: 1080 x 400 pixels / 300 x 320 pixels / 520 x 115 pixels
540 x 240 pixels 
Selo de apoio: logotipo da marca patrocinadora



BARES
/patrocínio exclusivo de categoria

ACABOU O EXPEDIENTE, COMEÇOU O HAPPY HOUR!
AQUI A MARCA APARECE EM MAIS DE 130 BARES.

FORMATOS DO PATROCÍNIO:

- Selo de apoio com logo
- Capa e divulgação entre a lista com mais de 130 bares em Sorocaba
- Destaque nas páginas de todos os bares cadastrados no portal
- Menção da marca nas redes sociais do Agenda Sorocaba



BARES
/patrocínio exclusivo de categoria

ESPECIFICAÇÕES
Destaque segmentado 
Alto impacto - exibição em todas as páginas de “bares”
Cota exclusiva 
Contratação mensal
Publicações semanais nas redes sociais - com citação da marca 
patrocinadora, endossando a categoria

AUDIÊNCIA

81.000
VIsUALIZAÇÕes Por mÊs

MEDIDAS
Três formatos: 1080 x 200 pixels / 540 x 240 pixels / 520 x 115 pixels
Selo de apoio: logotipo da marca patrocinadora



BALADAS
/patrocínio exclusivo de categoria

A MOVIMENTADA NOITE SOROCABANA E O BRILHO
DA SUA MARCA.

FORMATOS DO PATROCÍNIO:

- Selo de apoio com logo
- Capa e divulgação entre a lista com mais de 40 baladas em Sorocaba
- Destaque nas págians de todos as baladas cadastradas no portal
- Menção da marca nas redes sociais do Agenda Sorocaba



BALADAS
/patrocínio exclusivo de categoria

ESPECIFICAÇÕES
Destaque segmentado 
Alto impacto - exibição em todas as páginas de “baladas”
Cota exclusiva 
Contratação mensal
Publicações semanais nas redes sociais - com citação da marca 
patrocinadora, endossando a categoria

MEDIDAS

AUDIÊNCIA

35.000
VIsUALIZAÇÕes Por mÊs

Três formatos: 1080 x 200 pixels / 540 x 240 pixels / 520 x 115 pixels
Selo de apoio: logotipo da marca patrocinadora



PASSEIOS
/patrocínio exclusivo de categoria

EVENTOS AO AR LIVRE, PARQUES E PRAÇAS.
A MARCA RELACIONADA AO TURISMO DE SOROCABA.

FORMATOS DO PATROCÍNIO:

- Selo de apoio com logo
- Capa e divulgação entre a lista dos principais pontos turísticos de Sorocaba
- Destaque nas págians de todos os locais cadastrados
- Menção da marca nas redes sociais do Agenda Sorocaba



PASSEIOS
/patrocínio exclusivo de categoria

ESPECIFICAÇÕES
Destaque segmentado 
Alto impacto - exibição em todas as páginas de “Passeios”
Cota exclusiva 
Contratação mensal
Publicações semanais nas redes sociais - com citação da marca 
patrocinadora, endossando a categoria

MEDIDAS

AUDIÊNCIA

25.000
VIsUALIZAÇÕes Por mÊs

Quatro formatos: 1080 x 200 pixels / 300 x 320 pixels / 540 x 240 pixels 
/ 520 x 115 pixels
Selo de apoio: logotipo da marca patrocinadora



CULTURA
/patrocínio exclusivo de categoria

TEATRO, COMÉDIA STAND UP, DANÇA E ARTE.
A MARCA APOIANDO O PALCO SOROCABANO.

FORMATOS DO PATROCÍNIO:

- Selo de apoio com logo
- Capa e divulgação entre os principais eventos culturais da cidade
- Destaque nas páginas da sub-seção “Artistas”
- Menção da marca nas redes sociais do Agenda Sorocaba



CULTURA
/patrocínio exclusivo de categoria

ESPECIFICAÇÕES
Destaque segmentado 
Alto impacto - exibição em todas as páginas de “Cultura”
Cota exclusiva 
Contratação mensal
Publicações semanais nas redes sociais - com citação da marca 
patrocinadora, endossando a categoria

MEDIDAS

AUDIÊNCIA

9.000
VIsUALIZAÇÕes Por mÊs

Quatro formatos: 1080 x 200 pixels / 300 x 320 pixels / 540 x 240 pixels 
/ 520 x 115 pixels
Selo de apoio: logotipo da marca patrocinadora



SHOWS
/patrocínio exclusivo de categoria

SEMPRE COM A PROGRAMAÇÃO MOVIMENTADA
E O PÚBLICO ATRÁS DE SEUS ÍDOLOS.

FORMATOS DO PATROCÍNIO:

- Selo de apoio com logo
- Capa e divulgação entre a programação completa de shows
- Menção da marca nas redes sociais do Agenda Sorocaba



SHOWS
/patrocínio exclusivo de categoria

ESPECIFICAÇÕES
Destaque segmentado 
Alto impacto - exibição na agenda completa de shows em sorocaba
Cota exclusiva 
Contratação mensal
Publicações semanais nas redes sociais - com citação da marca 
patrocinadora, endossando a categoria

MEDIDAS

AUDIÊNCIA

10.000
VIsUALIZAÇÕes Por mÊs

Quatro formatos: 1080 x 200 pixels / 300 x 320 pixels / 540 x 240 pixels 
/ 520 x 115 pixels
Selo de apoio: logotipo da marca patrocinadora



ANUNCIANTES
clientes do Agenda



   

comercial@agendasorocaba.com.br

(15) 3013.8487


