Faça Publieditorial no webjornal Oerj
Uma estratégia de comunicação que cria empatia para sua marca, empresa e para você
como profissional da sua área de atuação. Dentre as muitas formas de se fazer marketing
digital, existe uma que é fundamental para atingir seu público-alvo e criar reputação, é o
publieditorial.
O publieditorial é uma ação de marketing que utiliza as postagens de blogs, sites, portais
e veículos de comunicação, ou seja, textos mais explicativos, como um canal de
publicidade. É uma prática muito utilizada nos Estados Unidos e na Europa e que vem
ganhando força no Brasil, que agora está disponível no webjornal Oerj - O Estado RJ oestadorj.com.br
No webjornal Oerj - O Estado RJ, você já tem um público formado que cresce a cada dia
e terá acesso a sua publicação, são os leitores do jornal. Eles estarão lendo uma notícia,
como de costume, e no meio do texto encontram a informação sobre a sua empresa, dentro de um contexto que passará credibilidade, confiança e criará reputação colocando seu
publieditorial numa posição interessante nos buscadores da internet como google, bing
entre outros.
Anúncios e banners são compactos, notícias em sites, portais e veículos de comunicação
permitem um aprofundamento muito maior sobre a informação que você está querendo
transmitir. É possível criar publieditoriais com diferentes abordagens, seja para apresentar
um pouco sobre sua empresa, para falar de ações que está desenvolvendo, para divulgar
um novo produto ou serviço, enfim, tem mais espaço para passar ao seu público a
imagem e os valores que você deseja.
Fazer um planejamento de publieditoriais publicados com certa frequência ajudará ainda
mais a criar e fortalecer a sua reputação e facilitar a colocação da sua marca, produtos e
serviços nas primeiras páginas dos mecanismos de busca da internet. Ou, poderá
também patrocinar o nosso Projeto Futuro Jornalista.
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O webjornal Oerj - O Estado RJ, traz informação atualizada nas editorias: Estado, País,
Política, Economia, Mundo, Inovações, Saúde, Cultura, Esportes, Colunistas, dentre outras.
Está também presente nas principais redes sociais: Facebook, Twitter, Linkedin e
Whatsapp.

