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O FOLHA
VITÓRIA O Folha Vitória há 13 anos oferece conteúdo de qualidade, se 

consolidando como fonte diária, útil e necessária de informação.
Foi eleito pelo terceiro ano consecutivo, o veículo do ano, na 
categoria Internet no Festival Colibri.

Traz em tempo real, temas regionais, nacionais e internacionais, 
possibilitando ao público capixaba um acesso gratuito às 
informações do seu estado, do Brasil e do mundo, onde quer 
que esteja. Possui cobertura completa de assuntos relevantes 
para a sociedade.

Tem o melhor colunismo social do Espírito Santo, cadernos 
especiais, conteúdos especializados, podcasts e notícias 
atualizadas em formatos multimídia com informações a serviço 
do público.

O Folha Vitória atua com as melhores ferramentas e meios 
para a entrega de suas peças publicitárias, visando sempre o 
momento ideal para o público certo, e acompanhamento e a 
entrega de resultados para os nossos parceiros. Traga a sua 
marca para o lugar certo.



O JORNAL 
QUE MAIS 
CRESCE

FACEBOOK
317K

TWITTER
226.1K

INSTAGRAM
166K

344.306.844
PAGEVIEWS

MOBILE
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DESKTOP
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USUÁRIOS
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Clique e baixe
o aplicativo do 
Folha Vitória

CONTEÚDO 
MULTIDEVICE
Acompanhando as tendências e em constante inovação, o jornal on-line 
Folha Vitória vai além do desktop, agora com o aplicativo FV é possível ter 
acesso integral ao conteúdo por meio de tablets, smartphones e outros 
dispositivos móveis. Um modo de leitura ainda mais prático, de fácil acesso 
e gratuito, sendo mais um dos benefícios do maior jornal do ES. 
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https://apps.apple.com/br/app/folha-vit%C3%B3ria/id1501959590
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rede_vitoria.folha_vitoria&hl=pt_BR


FORMATOS 
COMERCIAIS
O maior jornal on-line do Espírito Santo oferece a melhores
oportunidades comerciais e destaques para os clientes.
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BILLBOARD

BILLBOARD TOPO
970X250px

Peso: 150kb

Unidade de venda: Diário peça fixa

Formato: Desktop

RETÂNGULO

RETÂNGULO
300X250px

Peso: 60kb

Unidade de venda: CPM e CPC

Formato: Desktop e Mobile

VERTICAL

VERTICAL
300X600px

Peso: 120kb

Unidade de venda: CPM e CPC 

Formato: Desktop

BILLBOARD VÍDEO

BILLBOARD TOPO 
(VÍDEO) 970X250px

Peso: 100kb

Unidade de venda: Diário peça fixa

Formato: Desktop

BILLBOARD

BILLBOARD ABAIXO DA
DOBRA 970X250px

Peso: 150kb

Unidade de venda: CPM e CPC 

Formato: Desktop

SUPER BANNER

SUPERBANNER
728X90px

Peso: 100kb

Unidade de venda: CPM e CPC 

Formato: Desktop

FORMATOS COMERCIAIS
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*Duração máxima do vídeo para Billboard Topo é de 60 segundos.
*Peças vendidas em conjunto serão comercializadas pela média de CPM.

CPM: Custo por mil impressões
CPC: Custo por clique

FORMATOS COMERCIAIS

DOWNBANNER
320X100px

Peso: 20kb

Unidade de venda: Diário

Formato: Mobile
DOWNBANNER

x

LARGE MOBILE
320X100px

Peso: 60kb

Unidade de venda: CPM e CPC 

Formato: Mobile e Desktop (colunas)

LARGE MOBILE

Clique e veja
os formatos

https://juliaolivieri.com.br/folhavitoria/
http://www.portalredevitoria.com.br/espacoscomerciaisfv/
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PUBLIEDITORIAL

Conteúdo patrocinado com diária em destaque 
na home e compartilhamento nas redes sociais 
do Folha Vitória.

O publieditorial é ideal para contar histórias, 
homenagear, compor estratégias de conteúdo, 
apresentar nos produtos e serviços além 
de contribuir com o ranqueamento nos 
mecanismos de pesquisa. 

Construído pelo time de conteúdo da Rede 
Vitória, conta com todas as técnicas de SEO, 
uso de backlinks com peças exclusivas do 
cliente na página. Possibilidade de captação 
de leads com formulário nativo. 

Clique e veja exemplos
dos nossos publieditoriais

https://juliaolivieri.com.br/folhavitoria/
https://www.folhavitoria.com.br/economia/publieditorial/12/2019/condominios-de-lotes-alto-padrao-oferecem-moradias-seguras-e-contato-com-a-natureza
https://www.folhavitoria.com.br/economia/publieditorial/05/2018/saiba-quem-pode-comprar-carro-com-isencao-de-impostos
https://www.folhavitoria.com.br/saude/publieditorial/09/2019/novidades-para-cabelos-cacheados-no-mercado
https://www.folhavitoria.com.br/economia/publieditorial/07/2020/mude-para-estacio-e-garanta-ate-70-de-bolsa
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PUBLICIDADE LEGAL

Transparência com a população, publicado no 
jornal on-line de alta afinidade com os usuários 
do ES e com inserção em praticamente 100% das 
casas do estado, com respaldo do Governo e junta 
comercial.

Afiliado à Associação Nacional de Jornalismo (ANJ), 
o Folha Vitória garante credibilidade à instituição e 
confiança do leitor que tem acesso ao documento.

Clique e veja exemplo
da Publicidade Legal

Balanços

Divulgação de resultados

Editais

Fatos relevantes

Licitações

Informações sobre mercados de capitais

https://juliaolivieri.com.br/folhavitoria/
https://www.folhavitoria.com.br/publicidade-legal/


EDITORIAS
Espaços especializados e dedicados 
aos mais diversos públicos.
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A economia move o mundo. Os principais 

acontecimentos do mercado em escala global a 

um clique de você.

Tudo sobre as celebridades, cobertura de eventos 

e dicas de entretenimento para todos os gostos.

ECONOMIA

ENTRETENIMENTO
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Uma editoria para quem é apaixonado por 

esportes. Cobertura diária, sempre em atividade 

para deixar você atualizado.

Para quem não tem tempo a perder, uma editoria 

dedicada a oferecer um apanhado com os 

principais fatos do dia em tempo real.

ESPORTES

GERAL
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Ocorrências policiais, setor judiciário e sistema 

penitenciário. Apuração criteriosa, em defesa da 

justiça e da sociedade.

Diversifica e aprofunda as informações da área 

da saúde por meio de novas pesquisas médicas, 

dados atualizados e entrevistas com especialistas.

POLÍCIA

SAÚDE
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Os três poderes em suas mãos. Informações 

atualizadas sobre o que é destaque na política 

local e nacional.

Oportunidades para todos os níveis de formação. 

Concursos, cursos de qualificação e informações

para um futuro profissional.

POLÍTICA

TRABALHO
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Quando o assunto é proximidade com o leitor, o 

Folha Vitória é especialista.

Atualmente, a cobertura do Folha Cidades contempla 

Guarapari e Domingos Martins e região.

FOLHA CIDADES

Guarapari
e região

Domingos Martins
e região



COLUNAS
Os maiores destaques do cenário social
e econômico do Espírito Santo.
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Ao lado de personalidades importantes da nossa sociedade, o jornalista 

sempre se destacou pelo trabalho sério e leal. Dórea tem grande destaque 

no jornalismo, atuando como colunista social há 65 anos, sendo 13 anos 

no jornal online Folha Vitória.

AUDIÊNCIA
DA COLUNA

FORMATOS
COMERCIAIS

Fonte: Google Analytics. 
Jan. de 2020 - Dez. de 2020

Sob consulta: Coberturas de eventos  | Projetos especiais de conteúdo

PAGEVIEWS

1.1211.366 182.867 00:03:01

USUÁRIOS TEMPO

Large Mobile  320x100 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Quadrado 250x250 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Billboard topo 970x250 px Desktop - Peça fixa (diário, semanal, quinzenal, mensal)
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A jornalista Andrea Pena registra os melhores momentos da vida 

social no Estado e mundo afora.  Sua marca é  observar o  jet set,  

o  lifestyle, as tendências e o comportamento, prezando sempre 

pelo fator novidade.

PAGEVIEWS

1.159.044 166.805 00:03:12

USUÁRIOS TEMPO

FORMATOS
COMERCIAIS

Sob consulta: Coberturas de eventos  | Projetos especiais de conteúdo

Large Mobile  320x100 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Quadrado 250x250 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Billboard topo 970x250 px Desktop - Peça fixa (diário, semanal, quinzenal, mensal)

AUDIÊNCIA
DA COLUNA
Fonte: Google Analytics.
Jan. de 2020 - Dez. de 2020
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O Resenhando é uma coluna dedicada a todos os que precisam 

de dicas para ficar por dentro de vários assuntos em um só lugar, 

com apenas um clique. Comandado por Edu Coutinho, esse espaço 

deixará você ligado e conectado, um verdadeiro lifestyle.

FORMATOS
COMERCIAIS

Sob consulta: Coberturas de eventos  | Projetos especiais de conteúdo

Large Mobile  320x100 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Quadrado 250x250 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Billboard topo 970x250 px Desktop - Peça fixa (diário, semanal, quinzenal, mensal)

AUDIÊNCIA
DA COLUNA
Fonte: Google Analytics. 
1 de jun. de 2020-28 de dez. de 2020

PAGEVIEWS

176.107 121.573 00:03:09

USUÁRIOS TEMPO
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A coluna traz matérias e entrevistas exclusivas com famosos e 

celebridades, além das últimas novidades do entretenimento 

capixaba. O jornalista Pedro Permuy trará notícias em primeira mão 

com tudo o que é relevante no universo do showbiz.

FORMATOS
COMERCIAIS

Sob consulta: Coberturas de eventos  | Projetos especiais de conteúdo

Large Mobile  320x100 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Billboard topo 970x250 px Desktop - Peça fixa (diário, semanal, quinzenal, mensal)

AUDIÊNCIA
DA COLUNA
Fonte: Google Analytics. 
1 de set. de 2021-13 de set. de 2021

PAGEVIEWS

160.871 XX.XX XX:XX

USUÁRIOS TEMPO
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Empreendedor e investidor, Frizera atua no mercado financeiro e 

no mercado de crédito. Seu objetivo com a coluna é dar voz aos 

empreendedores capixabas pautando os bastidores dos negócios, 

da inovação e dos investimentos da nossa economia.

FORMATOS
COMERCIAIS

Sob consulta: Coberturas de eventos  | Projetos especiais de conteúdo

Large Mobile  320x100 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Quadrado 250x250 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Billboard topo 970x250 px Desktop - Peça fixa (diário, semanal, quinzenal, mensal)

AUDIÊNCIA
DA COLUNA
Fonte: Google Analytics.
Jan. de 2020 - Dez. de 2020

PAGEVIEWS

917.073 228.446 00:03:58

USUÁRIOS TEMPO
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As colunas do Folha Business foram um único canal de comunicação da mídia capixaba direcionado para o público 

corporativo-empresarial-empreendedor e produzido por profissionais de mercado, com experiência prática em 

suas áreas.

FORMATOS
COMERCIAIS

Sob consulta: Coberturas de eventos  | Projetos especiais de conteúdo

Large Mobile  320x100 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Quadrado 250x250 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Billboard topo 970x250 px Desktop - Peça fixa (diário, semanal, quinzenal, mensal)

Stefany Sampaio
Agro Business

Luiz Henrique Stanger
Mundo Imobiliário

Luan Sperandio
Data Business

Ana Porto
Finanças de A a Z

Vinicius Torres
Mercado Diário
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Tamires Endringer é Formada em Ciências Contábeis e com 

especialização na área tributária, sucessória, pericial e recuperação 

e reestruturação de empresas. Traz a contabilidade como a maior 

ferramenta para obtenção de informação empresarial para tomada 

de decisão no ambiente de negócios e consequente ampliação e 

desenvolvimento das empresas.

FORMATOS
COMERCIAIS

Sob consulta: Coberturas de eventos  | Projetos especiais de conteúdo

Large Mobile  320x100 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Quadrado 250x250 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Billboard topo 970x250 px Desktop - Peça fixa (diário, semanal, quinzenal, mensal)
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BLOGS
Mais de 30 blogs contemplando os mais
diversos assuntos e diferentes públicos.
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A categoria Geral traz mais de 10 blogs com 
assuntos diversos, que vão desde a novidades 

publicitárias a dicas e orientação de empregos e 
concursos.

Dicas para se exercitar e praticar exercícios 
físicos. Por dentro de todas os eventos 

esportivos que acontecem no Espírito Santo.

GERAL ESPORTES
GERAL ESPORTES

GERAL ESPORTES
GERAL ESPORTES

Large Mobile  320x100 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Quadrado 250x250 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Publipost - Diária de publicação com destaque na home

FORMATOS
COMERCIAIS
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As melhores dicas de entretenimento do 
Espírito Santo, você fica sabendo aqui.

Informações e orientações de gestão financeira e 
consultoria de forma descomplicada.

ENTRETENIMENTO ECONOMIA
ENTRETENIMENTO ECONOMIA
ENTRETENIMENTO ECONOMIA

Large Mobile  320x100 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Quadrado 250x250 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Publipost - Diária de publicação com destaque na home

FORMATOS
COMERCIAIS
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Da política capixaba às notícias do que 
acontece na política do Brasil.

Da mente ao corpo e condicionamento físico,
como cultivar a saúde e o bem estar.

POLÍTICA SAÚDE
POLÍTICA SAÚDE
POLÍTICA SAÚDE

Large Mobile  320x100 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Quadrado 250x250 px Desktop e mobile - Peça fixa mensal

Publipost - Diária de publicação com destaque na home

FORMATOS
COMERCIAIS
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Projetos multiplataforma contemplando
os veículos da Rede Vitória.

PROJETOS
TRANSMÍDIA



30

O especial Carreiras e Profissões mostra as 

novidades do mercado de trabalho, as carreiras 

em alta e orientações de como o profissional deve 

se preparar para enfrentar um mercado cada vez 

mais competitivo.

Os projetos transmídia envolvem os veículos da Rede Vitória, tornando-se multiplataforma.

Para os especiais do Folha Vitória são criados cadernos especiais que trazem matérias e entrevistas 

temáticas, alinhado ao programa especial exibido na TV Vitória e boletins de conteúdos  nas rádios.

CARREIRAS E PROFISSÕES
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Notícias em vídeos, séries especiais
e toda a programação da TV Vitória.

CANAIS
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Todo o conteúdo da TV Vitória disponível
no jornal Folha Vitória, para assistir quando 
quiser, curtir e compartilhar.

Notícias em vídeos, projetos especiais
de forma completa e acessível.

TV VITÓRIA

FOLHA VITÓRIA

TV VITÓRIA TV VITÓRIATV VITÓRIA

FOLHA VITÓRIAFOLHA VITÓRIA



FALE COM NOSSO TIME COMERCIAL 

ALINE MARQUES
Coordenadora Comercial

(27) 98119-5051
alinefm@redevitoria.tv.br

ISABELA FERNANDES
Gerente Comercial

(27) 99905-4566
isabelaf@redevitoria.tv.br

GISELLE ALVES
Superintendente Comercial e Marketing

(27) 98135-0646
giselle@redevitoria.tv.br


