
Mídia Kit



Um projeto jornalístico 
independente que aprofunda a 
conversa sobre inovação e 
tecnologia no Brasil. 

boas práticas do mercado 
pesquisa e desenvolvimento 
políticas públicas 
líderes e protagonistas 
tendências dos setores 



MOBILE FIRST ENGAJAMENTO

Otimizado para todas 

as telas

Audiência influente e 

profissional

Impacta diariamente uma 

comunidade participativa

CONVERSA



25K 4 MIN
TEMPO MÉDIO 

/POST
VISITANTES ÚNICOS

/MÊS 

15K
ALCANCE MÉDIO 

POSTS REDES SOCIAIS

Dados da Audiência

Mailing: mais de 3.000 contatos entre empresários, CEO, profissionais de inovação, 
pesquisadores, acadêmicos e formadores de opinião em geral. 



Principais cargos: 
24% Executivos 
19% Engenheiros 
12% Jornalistas 
9% Consultores 
9% Business Owner 
8% Marketing 

Fontes de tráfego: 
Direto: 26% 
Facebook: 22% 
Newsletter: 20% 
Google: 18% 
LinkedIn: 10% 
Twitter: 4% 

Dados da Audiência



do público são mulheres do
mercado

estão nas principais polos de 
inovação:  
São Paulo / Rio de Janeiro 
Florianópolis / Porto Alegre 
Recife / Belo Horizonte 

49% 70%



Tecnologia 
Negócios 

Mobile 
Filmes/TV 

Política 
Investimentos 

Beleza 
Viagens 

Esportes 

Assuntos de interesse da audiência



Audiência qualificada 
 

Público se relaciona intimamente com o 
conteúdo do site, seja ele para gerar valor, 

apresentar contexto ou resolver um problema



gerar valor



apresentar contexto



resolver problemas



parcerias 
com o 
inova.jor?



CONTEÚDO PATROCINADO

Garante visibilidade, assim como um post das editorias disponibilizadas no site. O 
tema sugerido para patrocínio deve ser acordado entre cliente e editor inova.jor e
deve seguir a linha do projeto editorial do site. 
Todo o conteúdo é produzido pela equipe inova.jor. 
Formatos*:  post com matéria exclusiva e conteúdo promovido nas redes sociais e 
newsletter do inova.jor. 

EDITORIA PATROCINADA

Criada em caráter provisório, para a exibição de conteúdo exclusivo conforme 
tema solicitado pelo cliente, adequado à linha editorial do site. 
Todo o conteúdo é produzido pela equipe inova.jor. 
Inclui:  matérias, destaque na Home para a editoria e conteúdo promovido nas 
redes sociais e newsletter do inova.jor. 

Parcerias de conteúdo 



Parcerias de conteúdo 

Associação da marca a uma das editorias do site inova.jor.  Os patrocinadores de 
editoria recebem destaque na Home e link direto para o site da empresa, marcação 
no rodapé do conteúdo da editoria patrocinada, redes sociais e newsletter. 

Negócios 
Telecom 
Futuro 
Startups 
Cultura 
Tecnologia 

EDITORIA INOVA.JOR



Parcerias de conteúdo 

Associação da marca à área de 
vídeos do inova.jor. 
Conteúdo original que pode 
incluir notícias,  
entrevistas e cobertura de 
eventos. 

Cristina Palmaka  
Presidente SAP 

EDITORIA INOVA.JOR

http://www.inova.jor.br/2016/06/20/cristina-palmaka-sap-internet-das-coisas/
http://www.inova.jor.br/2016/06/20/cristina-palmaka-sap-internet-das-coisas/


site: www.inova.jor.br 

fone: 11 35863358 

celular: 11 994868662 

e-mail: patricia@inovaetc.com 

linkedin   facebook   twitter 

Endereço: 
Rua Nove de Julho, 229 

04739-010 - São Paulo - SP 

CONTATOS

http://www.inova.jor/


Obrigado!


