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Seja bem-vindo
ao SOT

SOT (Sistema Oeste de Telecomunicação)  - O seu novo 
acesso a notícias online no Oeste do Paraná.  

A nossa missão de levar uma nova maneira se de fazer jor-
nalismo, trabalhando assuntos que são deixados de lado.

Buscamos trabalhar com o Infotenimento: “informação + 
entretenimento” para assim levar ao nosso público, uma 
nova maneira de se tratar a notícia, deixando ela mais at-
rativa.

A ideia e mostrar a região oeste de maneira que o leitor re-
flita e entende o mais fácil possível. 

Queremos levar até você, o que a de bom em nossa 
cidade, mas sem deixar de lado, tudo o que acontece nas 
demais áreas como agronegócio, entretenimento, es-
portes, cotidiano, policial, tecnologia, games, música e etc. 



Parte do Público leitor do Portal SOT, integra uma 
faixa etária entre 17 a 56 anos, totalizando 85% dos 
visitantes.

Público leitor

44% Homens56% Mulheres



Possuímos uma media de 5,8 milhões de pageview 
anual e mais de 241,940 mil visitas unicas por mês 
segundo o levantamento do site Google Analytics 
em setembro de 2022.

Ranking
de acessos

15,9% Desktop84,1% Mobile



Redes sociais

Estamos presentes também nas mídias sociais, Facebook, Twitter e 
Instagram, contando com mais de 63 mil seguidores.



Mas para tudo isto se realizar, buscamos apoiadores 
que queiram estar ao nosso lado, crescendo junto e 
apreciando conteúdo com qualidade. 

Planos de
Divulgação
Online

Valores trabalhados em Custo por Mil (CPM), 
com gerenciamento via Google Ad Manager.



Display - Billboard - 1110x250

Display - Halfpage - 255x610

Display - Home Box - 1110x150

Display - News-Interna - 825x250

Formatos dos Banners 

Display - Selo - 255x525
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DESKTOP
INTERNAS

TODOS NA VERSÃO MOBILE EM: 300x250

Display - HomeFinal - 350x590

MODELO DE 
COMERCIALIZAÇÃO

Valor tabela CPM
(custo mil) *

R$ 51,00
 *Valor válido até dezembro de 2023

FORMATOS

Banners Estáticos:
.jpg, .jpeg, .gif e .png

Banners animados:
.gif ou html5
Requisitos para o Ad Manager do Google



DETALHES

FORMATOS

Formatos dos Vídeos

Anúncios no formato mp4, que podem ser 
exibidos em players de todos os tamanhos.

Exemplos:
640 x 360 (16:9)
1280 x 720 (16:9)
1920 x 1080 (16:9)

*Skip de 5 segundos não são obrigatório.

Requisitos para o Ad Manager do Google

- Pre-roll e post-roll

- Carrega nas 
matérias, antes e 
depois dos vídeos.

- Tempo de 5, 10, 15, 
30 e 60 Segundos.

- Opção com ou sem 
botão pulavel*

- Disponível no modo
mensal

Valor tabela CPM
(custo mil) *

R$ 55,00
 *Valor válido até dezembro de 2023



Lives 
Publieditoriais

Entrevista em estúdio, de até 15 minutos, sobre pauta de in-
teresse do anunciante, e que também possua relevância jor-
nalística. Possível inclusão de vídeos e fotos durante  trans-
missão. Matéria posterior no portal. 

As transmissões são feitas ao vivo e Simultaneamente em 
todos os seus canais nas redes sociais, incluindo Facebook, 
Youtube, Instagran, Twitter e Whatsapp. Limite de uma live 
publieditorial por dia.



Ao Vivo - SOT + Redes Sociais - Modo Divulgação
Serão cobrados os horários de R$ 800,00

Ao Vivo - Livre + Redes Sociais - Modo Premium
Serão cobrados os horários de R$ 1.500,00

Todos os itens estão sujeitos a alteração devido a disponibilidade de
Local, conexão de internet, narração e logística extra.

Trasnsmissão
de vídeo
Eventos ao vivo

O Grupo Sot sempre buscando inovar para melhor atender 
seu público! Iniciou no mês abril de 2019, seu novo projeto a 
transmissão de Jogos/Eventos Ao Vivo em sua plataforma e 
redes sociais.

Neste projeto novo estamos abrindo portas para empre-
sas/organizações/fundações, que queiram uma nova forma 
de estar alcançando o seu público, através de eventos ao vivo.

Para isso disponibilizamos duas formas de viabilidade e dois 
modos de divulgação de mídia.  



Todos os itens estão sujeitos a alteração.

Especial
Publicitário

1 - Texto + Foto + Vídeo - 1 Publicação
Divulgação no site;
Serão cobrados os honorários de R$ 300,00.

2 - Texto + Foto + Vídeo - 2 Publicação
Divulgação no site, Facebook, Instagram;
Serão cobrados os honorários de R$ 500,00.

3 - Texto + Foto + Vídeo - Acima de 2 Publicação
Divulgação no site, Facebook, Instagram;
Realizar orçamento.

Já imaginou ter uma página especial com a sua marca dentro da Rede Sot? 
Isso é possível com o Especial Publicitário, onde desenvolvemos uma re-
portagem especial em foto e vídeo, falando sobre o seu produto ou serviço.



DG4 Comunicação e Publicidade - ME
Diretora Geral - Luiz Felipe Max

Rua Presidente Bernardes, 2137, Sala 208, 
Centro - Cascavel/PR

(45) 9.9151-5339 ou (45) 9.8812-8476 
contato@sot.inf.br


