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o lesteonline

O lesteonline é um Portal de Notícias na internet 
voltado à Zona Leste de São Paulo. Seu conteúdo 
é produzido com a colaboração dos seguidores 
nas redes sociais e leitores do site. Foi lançado em 
junho de 2015 no Facebook.

Em apenas um ano tornou-se referência em 
jornalismo local, inclusive fornecendo conteúdos 
para a grande mídia.

Diariamente o Leste Online publica os principais 
acontecimentos da região e interage com 
milhares de seguidores em todos os canais, 
gerando engajamento e trazendo a notícia em 
tempo real.



público

* dados coletados em julho de 2021



acessos ao site

* dados referentes aos últimos dois meses (maio e junho/21) no portal lesteonline.com.br



formatos de anúncios



formatos

PUBLIEDITORIAL - portal

Matéria publicada no portal lesteonline.com.br - de acordo

homepage durante uma semana.

Matéria compartilhada em nossas redes sociais.

MÍDIA DISPLAY - RESPONSIVO - portal

Banners inseridos na homepage em diferentes formatos:



formatos

REDES SOCIAIS

Feed (Facebook e Instagram) 

Stories (Facebook e Instagram)

Reels (Instagram)

Shorts (Youtube)

Vídeo Institucional (FB - IG - YT)
Duração entre 15 segundos e 1 minuto.

Live / Live Shop (Presencial ou Online)

duração máxima de 15 segundos.



tabela de preços



tabela de preços

PUBLICAÇÕES AVULSAS

Feed (Facebook e Instagram)  R$ 75,00

Story (Facebook e Instagram)  R$ 50,00

Reels (Instagram)    R$ 40,00 mínimo 2

Shorts (Youtube)    R$ 30,00 mínimo 2

Live / Live Shop (Presencial)*  R$ 400,00 até 60 minutos

Live / Live Shop (Online)**  R$ 250,00 até 60 minutos

* É necessário internet no local da realização. Para mais informações, contate nosso comercial.
** É necessário internet no local. O Leste Online acompanhará em tempo real a realização, porém
nossos colaboradores não aparecerão na live. 

PLANO 01

8 publicações do feed
2 por semana

4 stories
1 por semana

PLANO 02

12 publicações do feed
3 por semana

8 stories
2 por semana

2 reels
Instagram

PLANO 03

16 publicações do feed
4 por semana

12 stories
3 por semana

4 reels
Instagram

2 shorts
Youtube

MENSAL

TRIMESTRAL

R$ 300,00

R$ 250,00 / mês
pagamento único
de R$ 750,00

MENSAL

TRIMESTRAL

R$ 450,00

R$ 375,00 / mês
pagamento único
de R$ 1.125,00 MENSAL

TRIMESTRAL

R$ 600,00

R$ 500,00 / mês
pagamento único
de R$ 1.500,00

PUBLIEDITORIAL

1 publicação por semana
Mensal    R$ 350,00
Publi avulsa R$ 90,00 

Mídia Display
exibição por 7 dias
Topo  R$ 160,00
Lateral  R$ 120,00
In-article R$ 250,00

FORMAS DE PAGAMENTO:

PIX ou LINK DE PAGAMENTO

BOLETO*
à vista

* Consulte condição para pagamento com
boleto.



contato

DÚVIDAS? FALE CONOSCO

lesteonline@hotmail.com

(11) 97368-4300

Telegram: https://t.me/lesteonline


