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Portal Mapa-Mundi, redefinindo o luxo de viajar

A palavra luxo é um conceito vago, que remete a uma idéia, ou ideal, em constante 

mutação. Pode significar exclusividade, sofisticação, beleza, harmonia e até mesmo 

riqueza. Mas acima de tudo, o luxo é algo que pode proporcionar um momento, uma 

experiência de satisfação. 

Levando esse conceito para o mundo do turismo e das viagens de negócios, o Mapa-

Mundi preenche uma lacuna no segmento editorial, trazendo conteúdo exclusivo, de alta 

relevância, de impecável credibilidade, voltado para um publico exigente, bem informado 

e sempre em busca de novidades.

Nas nossas páginas, os leitores encontram dicas descoladas, segmentadas em nove 

áreas de conteúdo, além de espaços voltados para a interação e para a troca de 

experiências.

Liderada por Eduardo Alves, jornalista, com mais de 20 anos de experiência no setor, e 

passagens por algumas das mais importantes publicações do país, nossa equipe de 

reportagem está empenhada na busca de novidades. 

Com essa linha editorial, o Portal Mapa-Mundi é um veículo perfeito para a divulgação de 

campanhas publicitárias e para esforços de afirmação de marcas, interessadas em se 

relacionar com um público de alto poder aquisitivo, formador de opinião. 
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Perfil de Audiência

51% 49%

15% 85%

8% 25%

55% 12%

Mulheres Homens

Renda Mensal

Faixa Etária

Até R$ 7 mil

Acima R$ 7 mil

Até 24 anos

25 a 35 anos

36 a 45 anos

Acima de 45 anos
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Especificações dos Espaços Publicitários

Super banner Alto da Página
Dimensão: 728 px largura e 90 px altura (máximo). Enviar gif animado para substituir usuário que não use flash player.

Super banner Pé da Página
Dimensão: 728 px largura e 90 px altura (máximo). Enviar gif animado para substituir usuário que não use flash player.

Island
Dimensão: 300 px de largura e 250 px de altura. Enviar gif animado para substituir usuário que não use flash player. 

Skyscrapper
Dimensão: 120 px largura e 600 px de altura. Enviar gif animado para substituir usuário que não use flash player.

Skyscrapper - Expansível Home
Dimensão: 300 px largura máxima do sky expandido e 600px de altura. Uma peça (jpg, swf ou gif). A peça é um Sky 
de 120x600 (15kb) que ficará exposto no canal em tempo integral, mesmo com a intervenção do usuário.
A peça expandida deve manter a mesma altura, ou seja, 600 pixels e pode ter largura máxima de 300 pixels.
O peso total da peça (incluindo expand) deve ser máximo 30kb.

Banner Vertical
Dimensão: 120 px de largura por 240 px de altura. Enviar gif animado para substituir usuário que não use flash player. 

DHTML Personalizado - Intervenção
Tempo máximo de execução: 15s. Botão de fechar obrigatório, com localização à direita. Não pode ser executado 
em loop.Não pode alterar a marca Mapa-Mundi. Não pode passar pela área do Header. Após a animação ele 
deve desaparecer.

Selo
Dimensão: 120 px de largura e 35 px de altura. 

Botão
Dimensão: 120 px de largura e 60 px de altura. Enviar gif animado para substituir usuário que não use flash player. 

Patrocínio Canal 
Dimensão: 120 px de largura por 35 px de altura. O texto e imagem devem ser enviados separados em formato PSD.

Left Banner
Dimensão: 272 px de largura e 158 px de altura. Enviar gif animado para substituir usuário que não use flash player. 
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Home Portal - Demonstração dos Espaços Publicitários
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Homes de Canais - Demonstração dos Espaços Publicitários
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Página Matérias - Demonstração dos Espaços Publicitários
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Investimento Mensal

Super banner Alto da Página .................................................................................................................................. R$ 7.000

Super banner Pé da Página .................................................................................................................................. R$ 4.000

Island .................................................................................................................................. R$ 5.000

Skyscraper .................................................................................................................................. R$ 7.000

Skyscraper Expansível .................................................................................................................................. R$ 9.000

Banner Vertical .................................................................................................................................. R$ 5.000

DHTML Personalizado ........................................................................................................................... Sob Consulta

Selo ..................................................................................................................................... R$ 800

Botão .................................................................................................................................. R$ 1.200

Patrocínio de Canal ................................................................................................. R$ 600 por área de conteúdo

Left Banner .................................................................................................................................. R$ 5.000
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