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“ Somos a maior 
e mais lembrada 

mídia direta, e 
talvez a única, 

específica para o 
segmento de 
negócios que 
funcionam 24 

horas.”

O domínio aberto24horas.com.br foi criado em 

1998 para ser um site de utilidade pública com 

classificados do segmento de Empresas, 

Negócios e Serviços que funcionam e atendem 

24 horas por dia e, desde então, exibiu somente 

anúncios de terceiros e parceiros (ads) com 

grande retorno.

Sentimos então, como consequência deste 

sucesso, da demanda e do interesse público, a 

necessidade de ampliarmos nossos serviços 

divulgando anúncios de nossos próprios 

Parceiros iniciando a partir daí uma nova 

História. Esta nova fase, com apenas 3 meses, já 

alavancou, disparou e fez "bombar" nosso 

número de acessos que tem crescido 

exponencialmente devido às nossas constantes, 

intensivas e eficientes ações de marketing.

Estabelecemos como meta alcançar 35.000 

usuários com acessos únicos mensais até 

junho/19 e, para isto, utilizamos algumas das 

mais consagradas técnicas e formas de 

divulgação. Porém, as estatísticas de 

crescimento são muito animadoras e indicam 

que poderemos alcançar esta meta 

antecipadamente, já nos primeiros meses após 

o Carnaval/19.

Entre as principais técnicas de web marketing 

utilizadas, destacamos:

▪ Intensivas Campanhas de Anúncios 

Patrocinados no Google, Bing, Yahoo, UOL e 

outros buscadores, coordenadas com as 

técnicas de SEO.

▪ Otimização de nossas páginas e anúncios com 

diversas técnicas de SEO comprovadamente 

eficientes aplicadas no desenvolvimento.

▪ Presença ativa nas principais Redes Sociais: 

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn.

▪ Campanhas de e-mail marketing 

direcionadas, com milhares de envios 

semanais (também pelo WhatsApp).
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“ Anuncie para 
quem está 

procurando seu 
Negócio, Produto 

ou Serviço! ”

O Aberto 24 Horas é a ferramenta de comunicação 

ideal para promover e divulgar sua empresa, 

produtos ou serviços. Temos a solução perfeita para 

que você alcance a audiência especializada que 

deseja.

Possuímos diversos planos, formatos e modalidades 

de anúncios diferenciados que se encaixam 

perfeitamente às suas necessidades e aos 

orçamentos mais reduzidos. Com um pequeno 

investimento sua empresa, negócio ou serviço terá 

uma ampla divulgação atingindo em cheio um 

público-alvo específico e selecionado.

Oferecemos espaços publicitários online com 

enorme visibilidade e mega efetividade em dois 

sites integrados: um site de anúncios classificados 

com inúmeras categorias coordenado ao blog de 

notícias, textos e artigos publicitários, ambos com 

grande volume de acessos, com público que, além 

do horário comercial normal, também procura 

especificamente por negócios e serviços que 

atendem 24 horas e em que mais da metade é 

usuário assíduo, retornando sempre.

Desta forma, se você tiver alguma idéia de matéria, 

artigo ou reportagem publicitária ou, se tiver algum 

texto autoral de divulgação que queira exibir em 

nossos sites, poderá publicá-lo em nosso blog que 

interage com nossos classificados gerais para 

divulgar seu negócio ainda mais amplamente. Ou 

ainda, caso deseje, Nossa Equipe poderá criar ou 

sugerir idéias de texto para sua empresa.

Podemos também tornar sua empresa e negócios 

altamente visíveis e facilmente encontráveis através 

de chamadas com textos, fotos e imagens em 

destaque na página inicial e em banners nos 

diversos setores, categorias e espaços de nossos 

sites.

Entretanto, caso queira investir pouquíssimo ou nada 

em sua campanha publicitária e transmitir sua 

mensagem para nossa audiência somente através de 

anúncios publicitários classificados, esta 

possibilidade encontra-se aberta em nosso site de 

classificados onde os anúncios destacados tem um 

custo muito reduzido e acessível e os anúncios mais 

simples, sem destaque nenhum, tem CUSTO ZERO.

Sim, existe também esta possibilidade de anunciar 

nos Classificados gratuitamente com custo zero! Mas 

porque economizar e deixar seu negócio escondido 

se Você pode destacá-lo com grande visibilidade e 

tornar seus produtos e serviços muito mais 

facilmente encontráveis, disponíveis e acessíveis 24 

horas por dia para quem o está procurando?

Anunciar nos sites e classificados 

do Aberto 24 Horas é muito fácil 

e o custo/benefício é o melhor 

da categoria!

Descrição da Mídia
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“ Honestidade, 
Fidelidade e Facilidade 

de Acesso à 
Informações 

Qualificadas e de 
Utilidade Pública.”

Esta é sua grande chance de divulgar sua 

Empresa e Negócios em uma mídia de 

credibilidade, altamente segmentada e que 

atinge diretamente o público-alvo que está 

procurando por seus produtos ou serviços 

funcionando e abertos 24 horas por dia. 

Confira!

Acesse nosso site de Anúncios Classificados:

http://aberto24horas.com.br/classificados/

Acesse nosso Blog de Artigos Publicitários:

http://aberto24horas.com.br/

Ambos os sites, tanto o de Classificados 

quanto o Blog, foram desenvolvidos com 

design responsivo e se adaptam perfeitamente 

à qualquer tamanho de tela além das melhores 

práticas de Search Engine Optimization (SEO).

Clique nos links das páginas seguintes para 

conhecer os formatos e preços dos Anúncios:

1. Patrocínio Principal

2. Co-Patrocínios 1 e 2

3. Co-Patrocínios 3, 4, 5

4. Post Mega Destacado, Super Destacado e 

Destacado

5. Apoios 1, 2 e 3

6. Banners Horizontais 1, 2, 3, 4 e 5

7. Mega Destacado Lateral e Mega

Recomendado Lateral

8. Post Destacado na coluna Lateral e Post 

Recomendado na coluna Lateral

9. Classificados Premium + Post Padrão da 

categoria na Página inicial

10.Classificados Premium + Post Padrão nas 

listagens da categoria

11.Post Gratuito Padrão nas listagens das 

categorias e sem destaque (Classificados)

Acreditamos nas seguintes 

premissas e as utilizamos para 

atender às expectativas e 

fidelizar nossos Usuários e 

Clientes:

Formatos de Publicidade
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Investimento: 

R$350/mês ou 

R$990/trimestral

Patrocínio Principal contém:

▪ Um anúncio destacado, cadastrado em até 2 

Categorias do nossos Classificados, com até 5 

fotos/imagens, link para o post do Blog e/ou Link 

para site próprio e mais detalhes como 

endereço, telefone, mapa de localização;

▪ Um Post cadastrado em até 3 Categorias do 

nosso Blog, com até 5 fotos/imagens, um filme 

hospedado em servidor externo tipo YouTube, 

Vimeo ou outro externo, texto publicitário 

informativo, links para sites externos, links para 

mapa de localização, endereços, telefones, e-

mails, Skype, WhatsApp e demais contatos do 

patrocinador;

▪ Um Banner 728 x 90 px no topo (cabeçalho) de 

todas as páginas do site com link para o post ou 

página externa do anunciante;

▪ Uma Imagem rotativa no Slider com 600 x 365 px, 

título e texto de chamada sobre a imagem, em 

destaque, com link para o post do patrocinador, 

sendo a primeira e maior imagem do 

conteúdo da página inicial (Home Page);

▪ A primeira chamada para o post na coluna 

"Patrocínio", em destaque no rodapé de todas as 

páginas do site. Chamada com imagem, título e 

texto e com link para o post do patrocinador.

Identificador: assinalado com 

moldura vermelha em torno 

das imagens e textos, aparece 

também nas listagens das 

categorias e como resultados 

das pesquisas

Patrocínio Principal

* as molduras coloridas ao redor dos posts e 

anúncios são somente identificadores e não 

existem no site original

* a imagem representativa completa do site 

pode ser vista nas últimas páginas deste 

mídia kit ou acessando diretamente nossos 

sites originais ativos.
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Investimento: 

R$260/mês ou 

R$730/trimestral

Co-Patrocínios 1 e 2 contém:

▪ Um Anúncio destacado em até 2 Categorias do 

nossos Classificados, com até 5 fotos/imagens, 

link para o post do Blog e/ou Link para site 

próprio e mais detalhes como endereço, 

telefone, mapa de localização;

▪ Um Post cadastrado em até 3 Categorias do 

nosso Blog, com até 5 fotos/imagens, filme 

hospedado em servidor externo tipo YouTube ou 

outro externo, texto publicitário/informativo, 

links para sites externos, links para mapa de 

localização, endereços, telefones, e-mails, Skype, 

Whatsapp e demais contatos do co-patrocinador;

▪ Um Banner 240 x 172 px na primeira seção do 

corpo da página inicial, ao lado das imagens 

rotativas (Slider), com link para o post ou página 

externa do anunciante;

▪ A segunda ou a terceira chamada para o post, em 

destaque no rodapé de todas as páginas do 

site, na coluna "Patrocínio". Chamada com 

imagem, título, texto e com link para o post do 

co-patrocinador.

Identificador assinalado com 

moldura amarela (1) ou laranja 

(2) em torno das imagens e 

textos, também nas listagens 

das Categorias e como 

resultados das pesquisas

Co-Patrocínios 1 e 2

* as molduras coloridas ao redor dos posts e 

anúncios são somente identificadores e não 

existem no site original

* a imagem representativa completa do site 

pode ser vista nas últimas páginas deste 

mídia kit ou acessando diretamente nossos 

sites originais ativos.
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Investimento: 

R$260/mês ou 

R$730/trimestral

Co-Patrocínios 3,4 e 5 contém:

▪ Um Anúncio destacado em até 2 Categorias do 

nossos Classificados, com até 5 fotos/imagens, 

link para o post do Blog e/ou Link para site 

próprio e mais detalhes como endereço, 

telefone, mapa de localização;

▪ Um Post cadastrado em até 3 Categorias do 

nosso Blog, com até 5 fotos/imagens, filme 

hospedado em servidor externo tipo YouTube ou 

outro externo, texto publicitário/informativo, 

links para sites externos, links para mapa de 

localização, endereços, telefones, e-mails, Skype, 

Whatsapp e demais contatos do co-patrocinador;

▪ Um Banner 300 x 250 px na coluna lateral de 

todas as páginas do site, com link para o post 

ou página externa do anunciante;

▪ Uma imagem rotativa no Slider com 600 x 365 px, 

título e texto de chamada sobre a imagem em 

destaque c/ link para o post do co-patrocinador

sendo a primeira e maior imagem do 

conteúdo da página inicial (Home Page).

Identificadores assinalados 
com moldura rosa pink (3), 

azul (4) e verde claro (5) em 
torno das imagens e textos, 
também nas listagens das 

Categorias e como resultados 
das pesquisas

Co-Patrocínios 3,4 e 5

* as molduras coloridas ao redor dos posts e 

anúncios são somente identificadores e não 

existem no site original

* a imagem representativa completa do site 

pode ser vista nas últimas páginas deste 

mídia kit ou acessando diretamente nossos 

sites originais ativos.
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Investimento: 

R$260/mês ou 

R$730/trimestral

Posts Mega Destacado e Super Destacado 

contém:

▪ Um Anúncio destacado em até 2 Categorias do 

nossos Classificados, com até 5 fotos/imagens, 

link para o post do Blog e/ou Link para site 

próprio e mais detalhes como endereço, 

telefone, mapa de localização;

▪ Um Post cadastrado em até 3 Categorias do 

nosso Blog, com até 5 fotos/imagens, filme 

hospedado em servidor externo tipo YouTube ou 

outro externo, texto publicitário/informativo, 

links para sites externos, links para mapa de 

localização, endereços, telefones, e-mails, Skype, 

WhatsApp e demais contatos do anunciante;

▪ A primeira ou segunda chamada para o post, em 

destaque na primeira seção da página inicial, 

ao lado do Slider. Chamada de imagem com 

texto branco sobreposto e com link para o post 

do anunciante.

▪ A primeira ou segunda chamada para o post, em 

destaque no rodapé de todas as páginas do site

na coluna "Destacados". Chamada com imagem, 

título e texto com link para o post do anunciante.

Post Destacado contém no lugar dos dois últimos 

ítens acima:

• Imagem rotativa no Slider com 600 x 365 px, 

título e texto de chamada sobre a imagem em 

destaque com link para o post do anunciante, 

sendo a primeira e maior imagem do 

conteúdo da página inicial (Home Page);

• A terceira chamada para o post, em destaque no 

rodapé de todas as páginas do site, na coluna 

"Destacados". Chamada com imagem, título e 

texto com link para o post do anunciante.

Identificadores assinalados 

com moldura roxa, preta e 

branca em torno das imagens 

e textos, também nas listagens 

das Categorias e como 

resultados das pesquisas

Post Mega Destacado, Super

Destacado e Destacado

* as molduras coloridas ao redor dos posts e 

anúncios são somente identificadores e não 

existem no site original

* a imagem representativa completa do site 

pode ser vista nas últimas páginas deste 

mídia kit ou acessando diretamente nossos 

sites originais ativos.
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Investimento: 

R$215/mês ou 

R$620/trimestral

Apoios 1, 2 e 3 contém:

▪ Um Anúncio destacado em até 2 Categorias do 

nossos Classificados, com até 5 fotos/imagens, 

link para o post do Blog e/ou Link para site 

próprio e mais detalhes como endereço, 

telefone, mapa de localização;

▪ Um Post cadastrado em até 3 Categorias do 

nosso Blog, com até 5 fotos/imagens, filme 

hospedado em servidor externo tipo YouTube ou 

outro externo, texto publicitário/informativo, 

links para sites externos, links para mapa de 

localização, endereços, telefones, e-mails, Skype, 

WhatsApp e demais contatos do apoiador;

▪ A primeira, segunda ou terceira chamada para o 

post, em destaque no rodapé de todas as 

páginas do site, na coluna "Apoio". Chamada 

com imagem, título e texto com link para o post 

do apoiador.

Identificadores assinalados 

com moldura branca em torno 

das imagens e textos, também 

nas listagens das Categorias e 

como resultados das 

pesquisas

Apoios 1, 2 e 3

* as molduras coloridas ao redor dos posts e 

anúncios são somente identificadores e não 

existem no site original

* a imagem representativa completa do site 

pode ser vista nas últimas páginas deste 

mídia kit ou acessando diretamente nossos 

sites originais ativos.
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Investimento: 

R$170/mês ou 

R$485/trimestral

Banners Horizontais 1, 2, 3, 4 e 5 contém:

▪ Um Anúncio destacado em até 2 Categorias do 

nossos Classificados, com até 5 fotos/imagens, 

link para o post do Blog e/ou Link para site 

próprio e mais detalhes como endereço, 

telefone, mapa de localização;

▪ Um Post cadastrado em até 3 Categorias do 

nosso Blog, com até 5 fotos/imagens, filme 

hospedado em servidor externo tipo YouTube ou 

outro externo, texto publicitário/informativo, 

links para sites externos, links para mapa de 

localização, endereços, telefones, e-mails, Skype, 

WhatsApp e demais contatos do anunciante;

▪ O primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto 

banner horizontal de 970 x 250 px em destaque 

na base de cada seção da página inicial do 

site, chamada de imagem com link para o post 

do anunciante ou link externo.

Identificadores: os próprios 

banners nas diversas seções 

da página inicial, também nas 

listagens das Categorias e 

como resultados das 

pesquisas

Banners Horizontais

1, 2, 3, 4 e 5

* as molduras coloridas ao redor dos posts e 

anúncios são somente identificadores e não 

existem no site original

* a imagem representativa completa do site 

pode ser vista nas últimas páginas deste 

mídia kit ou acessando diretamente nossos 

sites originais ativos.
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Investimento: 

R$135/mês ou 

R$385/trimestral

Mega Destacado Lateral e Mega Recomendado 

Lateral contém:

▪ Um Anúncio destacado em até 2 Categorias do 

nossos Classificados, com até 5 fotos/imagens, 

link para o post do Blog e/ou Link para site 

próprio e mais detalhes como endereço, 

telefone, mapa de localização;

▪ Um Post cadastrado em até 3 Categorias do 

nosso Blog, com até 5 fotos/imagens, filme 

hospedado em servidor externo tipo YouTube ou 

outro externo, texto publicitário/informativo, 

links para sites externos, links para mapa de 

localização, endereços, telefones, e-mails, Skype, 

WhatsApp e demais contatos do anunciante;

▪ Chamada para o post em destaque na primeira 

seção da coluna lateral e também em destaque 

na segunda seção da coluna lateral de todas as 

páginas do site, chamada de imagem com texto 

e com link para o post do anunciante.

Identificadores: as primeiras 
chamadas para os posts nas 

seções "Destaque" e 
"Recomendado" na coluna 

lateral, também nas listagens 
das Categorias e como 

resultados das pesquisas

Mega Destacado Lateral e 

Mega Recomendado Lateral

* as molduras coloridas ao redor dos posts e 

anúncios são somente identificadores e não 

existem no site original

* a imagem representativa completa do site 

pode ser vista nas últimas páginas deste 

mídia kit ou acessando diretamente nossos 

sites originais ativos.
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Investimento: 

R$115/mês ou 

R$320/trimestral

Post Destacado na coluna Lateral e Post 

Recomendado na coluna Lateral contém:

▪ Um Anúncio destacado em até 2 Categorias do 

nossos Classificados, com até 5 fotos/imagens, 

link para o post do Blog e/ou Link para site 

próprio e mais detalhes como endereço, 

telefone, mapa de localização;

▪ Um Post cadastrado em até 3 Categorias do 

nosso Blog, com até 5 fotos/imagens, filme 

hospedado em servidor externo tipo YouTube ou 

outro externo, texto publicitário/informativo, 

links para sites externos, links para mapa de 

localização, endereços, telefones, e-mails, Skype, 

WhatsApp e demais contatos do anunciante;

▪ Uma chamada para o post, em qualquer uma das 

posições livres, exceto as primeiras, das seções 

"Destaques" e "Recomendado" da coluna 

lateral de todas as páginas do site. Chamada 

de imagem com texto e com link para o post do 

anunciante.

Identificadores: demais 

chamadas para os posts, exceto 

as primeiras, das seções 

"Destaque" e "Recomendado" na 

coluna lateral, também nas 

listagens das Categorias e como 

resultados das pesquisas

Post Destacado Lateral e 

Post Recomendado Lateral

* as molduras coloridas ao redor dos posts e 

anúncios são somente identificadores e não 

existem no site original

* a imagem representativa completa do site 

pode ser vista nas últimas páginas deste 

mídia kit ou acessando diretamente nossos 

sites originais ativos.
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Investimento: 

R$35/mês ou 

R$98/trimestral

Classificado Premium e Post Padrão Simples na 

Página Inicial e nas listagens da categoria 

contém:

▪ Um Anúncio Premium cadastrado em até 2 

Categorias do nossos Classificados, com até 3 

fotos/imagens, link para o post do Blog e/ou Link 

para site próprio e mais detalhes como 

endereço, telefone, mapa de localização;

▪ Um Post cadastrado em até 3 Categorias do 

nosso Blog, com até 3 fotos/imagens, filme 

hospedado em servidor externo tipo YouTube, 

Vímeo ou outro externo, texto publicitário 

informativo, link para site externo, link para 

mapa de localização, e-mails, Skype, WhatsApp, 

endereços, telefones e demais contatos do 

anunciante;

▪ Post simples com chamada na página inicial em 

qualquer uma das posições que estiverem 

disponíveis nas listagens da página inicial de 

uma das Categorias.

Identificadores: chamadas na 

página inicial para os posts que 

estiverem disponíveis nas 

listagens das Categorias e 

resultados de pesquisas

Classificado Premium + Post 

Padrão da categoria na 

Página inicial

* as molduras coloridas ao redor dos posts e 

anúncios são somente identificadores e não 

existem no site original

* a imagem representativa completa do site 

pode ser vista nas últimas páginas deste 

mídia kit ou acessando diretamente nossos 

sites originais ativos.
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Investimento: 

R$19,90/mês ou 

R$53/trimestral

Anúncio Premium em destaque nos 

Classificados e Post Padrão da categoria 

contém:

▪ Um Anúncio Premium em destaque cadastrado 

em até 2 Categorias do nossos Classificados, 

com até 2 fotos/imagens, link para o post do Blog 

ou Link para site próprio e mais detalhes como 

endereço, telefone, mapa de localização;

▪ Um Post cadastrado em até 2 Categorias do 

nosso Blog, com até 2 fotos/imagens, filme 

hospedado em servidor externo tipo YouTube, 

Vímeo ou outro externo, texto publicitário 

informativo, 1 link para site externo, endereços, 

telefones, e-mails, Skype, WhatsApp e demais 

contatos do anunciante;

Identificadores: tarja verde 

Premium em destaque no 

carrousel na posição superior 

dos Classificados, posts que 

aparecem como resultados das 

pesquisas disponíveis nas 

listagens das Categorias

Classificado Premium +      

Post Padrão da categoria

* as molduras coloridas ao redor dos posts e 

anúncios são somente identificadores e não 

existem no site original

* a imagem representativa completa do site 

pode ser vista nas últimas páginas deste 

mídia kit ou acessando diretamente nossos 

sites originais ativos.

ABERTO

HORAS

1. Sobre Nós

2. Descrição da Mídia

3. Formatos de Publicidade

4. Contato

5. Imagens dos sites

6. Próxima página 

Classificados Premium

Post Padrão do Blog



Investimento: 

R$0,00 (zero) 

TOTALMENTE GRATUITO

Anúncio Gratuito Padrão nas categorias dos 

Classificados e sem destaque contém:

▪ Um Anúncio sem nenhum destaque cadastrado 

em até 2 Categorias do nossos Classificados 

que aparece nas listagens e resultados de 

pesquisa, com apenas 1 foto/imagem, um link 

para site próprio e mais detalhes como 

endereço, telefone, Skype, WhatsApp;

▪ Não possui post no Blog, somente 1 anúncio 

básico nos Classificados.

Identificadores: anúncios que 

estiverem disponíveis nas 

listagens das categorias e 

resultados de pesquisas dos 

Classificados

Anúncio Gratuito Padrão nas 

categorias dos Classificados e 

sem destaque nenhum

* as molduras coloridas ao redor dos posts e 

anúncios são somente identificadores e não 

existem no site original

* a imagem representativa completa do site 

pode ser vista nas últimas páginas deste 

mídia kit ou acessando diretamente nossos 

sites originais ativos.

ABERTO

HORAS

1. Sobre Nós

2. Descrição da Mídia

3. Formatos de Publicidade

4. Contato

5. Imagens dos sites

6. Próxima página 

Listagem na 

página inicial dos 

Classificados

Anúncio 

Classificado

Básico



“ Anuncie para quem 
está procurando seu 
Negócio, Produto ou 
Serviço 24 horas! ”

Entre em Contato conosco!

11 3522 3474

anuncie@aberto24horas.com.br

Acesse nosso site de Anúncios Classificados:

http://aberto24horas.com.br/classificados/

Acesse nosso Blog de Artigos Publicitários:

http://aberto24horas.com.br/

Nas páginas seguintes veja a imagem da 

interface dos nossos sites com os formatos de 

anúncios, banners e posts!

Utilize um dos canais de 

atendimento ao lado ou entre 

em nossos sites e envie uma 

mensagem através do 

formulário de contato

Contato

ABERTO

HORAS

1. Sobre Nós

2. Descrição da Mídia

3. Formatos de Publicidade

4. Contato

5. Imagens dos sites

6. Próxima página

http://aberto24horas.com.br/classificados/
http://aberto24horas.com.br/


Próxima página



Próxima página



Próxima página



Próxima página



Próxima página



Página inicial


