
Hora Campinas
Plataforma de jornalismo independente 100% digital
Notícias, análise e serviço



Missão: produzir informação de qualidade, 
baseado em princípios editoriais de respeito, 
bom-senso e equilíbrio.
Um jornalismo que
faça sentido às pessoas
e que seja, sobretudo,
civilizado



A meta

Tornar o Hora Campinas o endereço 
favorito dos internautas que buscam 
informação. Ser referência em 
jornalismo profissional, essencial e 
honesto. Oferecer textos 
inspiradores, que possam motivar, 
emocionar e engajar!



Tecnologia e 
humanidade

Somos biosmart

Utilizamos plataforma 
digital responsiva e 
moderna, mas fixamos 
nossos olhares para as 
histórias, os personagens 
e o cotidiano



Nosso time
Marcelo Pereira, Maria José Basso, Laine Turati, Tote Nunes, 

Gustavo Magnusson, Eduardo Martins, Leandro Ferreira e 
Francisco Lima Neto



Nossos colunistas
Janete Trevisani, João Nunes, Kátia Camargo, Zeza Amaral,

Fábio Toledo, Carlos Brickmann, Daniela Nucci e Thiago Pontes



A nossa linha do tempo
Portal chega ao mercado em ano de mudanças globais por conta da pandemia e 

rapidamente se insere num contexto de modelo digital, com navegação agradável, 
noticiário analítico, histórias inspiradoras e pluralidade de opiniões 

Janeiro de 2021
Virada de página do 
grupo de jornalistas

Março de 2021
Lançamento oficial do 
Hora Campinas

Junho de 2021
Novos colunistas e 
início dos  podcasts

Julho de 2021
Projeto especial do aniversário 
de Campinas, 247 anos

Outubro de 2021
Previsão de lançamento 
da TV Hora na internet

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez



Plataforma digital totalmente responsiva

Celular
Tablet

Computador



Cobertura jornalística na RMC
20 cidades - população de 3,2 milhões de pessoas 



Perfil do usuário do portal
Veja quem é o público que acessa o Hora Campinas

Formador de 
opinião A/B, 

interessado em 
informação de 

qualidade

Leitor qualificado 
em busca de um 
novo veículo de 
comunicação 

digital na região 

Internauta das 
redes sociais que 
acessam o Hora 

por meio das 
postagens diárias



A audiência do Hora

23 mil usuários em 
apenas 30 dias

73 mil páginas 
visualizadas em um mês 
de lançamento



A audiência do Hora

1,27s é o tempo médio 
de engajamento

182 mil cliques no portal 
(contagem de eventos 
em apenas 30 dias)



O que o Hora 
oferece para 
parceiros, 
investidores
e anunciantes

BANNERS PUBLICITÁRIOS EM MÚLTIPLAS 
POSIÇÕES NO PORTAL

CONTEÚDO PATROCINADO

MARKETING NAS MÍDIAS SOCIAIS

CONTEÚDO PERSONALIZADO PARA 
ATENDER O CLIENTE (HORA AGÊNCIA)

PROJETOS ESPECIAIS



Modelos de 
banner e política 
de preços do 
Hora Campinas 

Valores válidos a partir
de 1 de maio de 2021

Eles estão distribuídos 
pela homepage (capa)

Páginas internas

Colunas de Opinião

Formatos seguem a norma padrão 
das agências de publicidade



970 x 250 px

970 x 90 px

Banner principal Testeira

Banner rodapé

R$ 4 mil período de 30 dias 
(desconto de 20% na parte debaixo)

R$ 750 por 30 dias



300 x 600 px 300 x 250 px

Block Sky

Retângulo

R$ 5 mil por 
30 dias na 

Home

 R$ 3 mil por 
30 dias nas 

internas

R$ 1 mil por 30 dias



736 x 418 px

728 x 90 px

Light Box (pop-up) Home

Super banner

R$ 750 a diária 

R$ 600 por 30 dias



Você que agregar 
uma reportagem 
de Conteúdo 
Patrocinado?

Quer divulgar sua 
marca também nas 
redes sociais?

Veja  

Adicional de 50% do valor do banner na 
inclusão de uma matéria profissional e 

postagem no Instagram e Facebook

Combine o seu combo com 
a nossa área comercial

Adicional de 30% do valor do banner na 
inclusão de uma matéria profissional



Formas de 
pagamento

O Hora Campinas está 
estruturado como uma startup 
de jornalismo independente. 
As contas bancárias de seus 
responsáveis são pessoas 
físicas. Os jornalistas são 
idôneos e com alta reputação 
no mercado.

PIX para (19) 9 9602-2773

PIX para 
euapoio@horacampinas.com.br

Boleto bancário



Obrigado!
www.horacampinas.com.br


