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Quem Somos
O portal GUIA DO TURISMO BRASIL, é um completo guia de viagens e informações, em uma plataforma de oportunidades de negócios.
Suas páginas são elaboradas para que você possa encontrar os melhores roteiros no Brasil e no exterior, além do principais acontecimentos na indústria turistica.
Nosso foco prioriza o consumidor final.
Ao trade e ao mercado publicitário, disponibilizamos espaços destinados a mídia/marketing e editoriais que atendem toda a cadeia produtiva do turismo.
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Mais Visibilidade
Estamos aptos a desenvolver a visibilidade e o crescimento de sua empresa, produtos, marca e destinos, investindo sim
no mercado digital, com ferramentas para potencializar suas diversas ações comerciais e de marketing.
Além do noticiário nacional e internacional amplamente ilustrado, colocamos também a disponibilidade para matérias
especiais com vídeos.

Mercado Digital
O Brasil é o quarto país em números de usuários de internet.

Usuários de redes sociais
104 milhões

Usuários de internet
120 milhões

Usuários de
dispositivos móveis
120 milhões

Usuários de
redes sociais Mobile
89 milhões
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Audiência / Perfil
Classe social

Audiência

Média de 4 milhões de acessos anuais
Cobertura Nacional

Classe A e B

27%
67%

Classe C

6%

Classe D e E

Links patrocinados em redes sociais e rede de pesquisa
990 cidades e 39.000 publicações entre hospedagem e gastronomia

Idade

Sexo

45,85%
Feminino

54,15%
Masculino
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Tabela de formatos
Contatos
Departamento de vendas / marketing
contato@guiadoturismobrasil.com
anuncio@guiadoturismobrasil.com
+55 11 3260 - 8488 | 99679 - 7756
Rua Martins Fontes, 330 Sala Brazil
São Paulo / SP.

BANNER PRINCIPAL
Home
Páginas Internas
Tamanho em pixels 2100 x 800

BANNER FULL - Home
BANNER FULL - Outras páginas

BANNER LATERAL
Tamanho em pixels
300X400

Tamanho em pixels 1170x115

BANNER LATERAL
Tamanho em pixels
300X250

PÁGINA PERSONALIZADA

O GuiadoTurismoBrasil.com reserva-se o direito de não
aceitar anúncios que não se enquadrem na sua linha editorial
ou no Código de Autorregulamentação Publicitária (CoNar). A
cobrança será feita exclusivamente pela RJ Publicidade e
Marketing Ltda através da rede bancária.
O
seu
anúncio
poderá
ser
produzido
pelo
GuiadoTurismoBrasil.com e será enviado para eventuais
correções e não será publicado sem a sua aprovação.
O anunciante responsabiliza-se pelo envio da arte, com as
respectivas medidas e proporções.
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Escolha a sessão do seu anúncio
Anunciar no GuiadoTurismoBrasil.com é um excelente investimento e oportunidade para divulgar o seu
Empreendimento.
Custa bem pouco colocar o seu anúncio semestral nos banners e ter a sua página personalizada sempre em
destaque.
90% dos anunciantes renovam seus espaços a cada 6 meses. Confiança correspondente e maior visibilidade.

Sessões
HOME

PORTAL DE NOTÍCIAS

GASTRONOMIA

ROTEIROS

DESTINO DO CHARME

CIDADES

HOSPEDAGEM
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O Grupo Brazil Sales
O Grupo Brazil Sales - Hotelaria e Turismo, integra soluções inteligentes para o mercado de Hotelaria e Turismo,
através de suas empresas: BS Hotéis, BS Pousadas, BS Boutique e Guia do Turismo Brasil.
Com as diversas empresas do Grupo, conseguimos identificar a necessidade específica de cada empreendimento e
oferecer a solução ideal.
Oferecemos soluções 360°, abrangendo Vendas, Marketing e Mídia para Hotéis e Destinos.
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Nos acompanhe nas redes sociais também

/guiadoturismobrasil
@guiadoturismobrasil
Guia do Turismo Brasil
Guia do Turismo Brasil
@guiadoturismobr
Para sua marca esteja com inserção
integrada, nosso portal está nas nos
principais perfis de mídias sociais

O GuiadoTurismoBrasil.com
está disponível também em tablets e smartfones

Entre em contato!
+55 (11) 3260.8488
contato@brazilsales.com.br
www.brazilsales.com.br
@grupobrazilsales
/grupobrazilsales
Grupo Brazil Sales

Rua Martins Fontes, 330, Sala Brazil, Centro, São Paulo / SP - Brasil

