Apresentação: Somos VcNaNeT
Desde sua fundação, em maio de 2006, o
portal esteve presente em todos os grandes e
tradicionais eventos da cidade. com isso se
tornou a maior referencia para busca de
informações e formação de conceito sobre
eventos sociais. Atualmente o portal
VcNaNeT além do foco social está na
cobertura jornalística do dia a dia da cidade,
de Minas e do Brasil tornando assim a
fixação dos internautas ainda maior em
nossas paginas e fazendo que com um curto
espaço de tempo voltássemos a ter uma grande quantidade de acessos no portal.
PROPOSTA
Atualmente é notório que a cada dia a divulgação eventos e produtos culturais tem migrado para
divulgação digital em especial para sites especializados e redes social, nesta destacasse o facebook.
Diante deste cenário que não é diferente em Caeté, o Portal VcNaNeT lançou o Cobertura Plus que
contempla ambas tendências da publicidade de eventos com alcance garantido aliado ao pós marketing
com o registro do evento conforme descrito abaixo:

Cobertura Plus - Serviços:
pré-evento:
Endereço: Rua Jeronimo dos Santos, 98, Pedra Branca Caeté/MG
Tel.: 9274-7346 e-mail: contato@vcnanet.net site: www.vcnanet.net

05 inserções no Página do Portal no Facebook
(Plus: Publicações terão alcance médio de 4 mil pessoas)

01 Promoção com tema a combinar na página do
portal no Facebook com layout personalizado da
Festa.
01 Banner no portal *
01 Inserção na Agenda de eventos do portal
No Evento:
Cobertura Fotográfica pela equipe do portal
(Plus: O produtor se desejar, terá um fotografo
disponível por uma hora (previamente combinado) para
atender suas demandas)
Pós-evento:
01 Galeria de fotos no portal
01 Envio de todas as fotos do evento para o
produtor por e-mail ou em pendrive.

Vantagens:
Acessos ilimitados* de sua propaganda no portal e
nas paginas do Facebook com o Plus do VcNaNeT
que garante no mínimo 20 mil visualizações em
suas peças publicitárias.
Fotos do eventos com qualidade profissional para utilização em peças publicitárias e divulgação em sua
página no Facebook, sites e releases para jornais e revistas.

Investimento:
R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)
Mesmo com essa gama de produtos e serviços com alto retorno o Cobertura Plus do VcNaNeT conta com
um excelente relação custo benefício.
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