Faça Publieditorial (Guest Post)
no webjornal Oerj
Make Advertisement (Guest Post)
on the webnewspaper 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.
A communication strategy that creates empathy for your brand, company and for youas a
professional in your field. Among the many ways to do marketing digital, there is one that is
fundamental to reach your target audience and create reputation, it is the editorial.
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,
e que está disponível no webjornal Oerj - O Estado RJ - oestadorj.com.br
Advertising is a marketing action that uses posts from blogs, websites, portals and
communication vehicles, that is, more explanatory texts, as a channel of advertising, and
which is available on the webjournal 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, entre
outros.
IIn the webjournal Oerj - O Estado RJ, you already have a formed audience that grows every
day and will have access to its publication, are the newspaper's readers. They will be reading
a news, as usual, and in the middle of the text they find information about your company, within
a context that will convey credibility, trust and create reputation by placing your publieditorial in
an interesting position in internet search engines such as google, among others.
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.

News on websites, portals and communication vehicles allow for a much deeper understanding
of the information you are trying to convey. It is possible to create advertisements with different
approaches, whether to present a little about your company, to talk about actions you are
developing, to promote a new product or service, in short, you have more space to pass on to
your audience the image and values you want.
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.

Making a plan for published advertisements with a certain frequency will also help more to
create and strengthen your reputation and facilitate the placement of your brand, products and
services on the first pages of internet search engines. Or, you can also sponsor our Future
Journalist Project.
Veículo / Site: Oerj - O Estado RJ
Acesso / Access: oestadorj.com.br
Periodicidade: Diário
Frequency: Daily
Publicidade: Publieditorial (Guest Post)
Advertising: Publicity (Guest Post)
Valor / Value: 70 USD
Projeto Futuro Jornalista: Patrocínio
Future Journalist Project: Sponsorship
Cota / Share: 15.000 USD
Contato: guilhermedafranca@oestadorj.com.br
Contact: guilhermedafranca@oestadorj.com.br
WhatsApp: +55 21 96588 1983
> O webjornal Oerj - O Estado RJ, traz informação atualizada nas editorias: Estado, País,
Política, Economia, Mundo, Inovações, Saúde, Cultura, Esportes, Colunistas, dentre outras.
> The web newspaper Oerj - O Estado RJ, brings updated information in the editorials: State,
Country, Politics, Economy, World, Innovations, Health, Culture, Sports, Columnists, among
others.
> Está também presente nas principais redes sociais: Facebook, Twitter, Linkedin e Whatsapp.
> It is also present in the main social networks: Facebook, Twitter, Linkedin and Whatsapp.

