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NOSSA EMPRESA

ERA DIGITAL

Outro princípio do Portal BTS é o “Repórter Cidadão”, que tem como objetivo a participação
da população, a qual pode enviar conteúdos e denúncias para gente. Também contamos
com o jornalismo colaborativo e jornalistas de várias regiões do país, sem vínculo oficial com
o veículo, produzem material para o site.

O Portal BTS prima pela
velocidade da informação,
sendo assim, usamos a rede
social Facebook para levar a
informação e fazer com que os
nossos internautas cheguem
até o nosso site, com a
rapidez que a informação
merece.

Aceitamos qualquer tipo de material: fotos, vídeos e documentos, os quais são publicados
após uma rígida apuração para evitar quaisquer problemas. Em cumprimento do artigo 5º
inciso XIV da Constituição Federal é assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o direito de sigilo a fonte, quando necessário para o exercício profissional.

Com uma linguagem simples e
antenada a BTS faz um
jornalismo digital a altura de
seus usuários.

Respeitamos também o direito da parte contrária em ter seu direito de resposta e a chance
de se defender, assim como o direito da Liberdade de Expressão e a apuração criteriosa de
qualquer informação que chega até nossa equipe.

Para nós da BTS o principal
repórter é você internauta.

O Portal BTS surgiu como uma ideia em janeiro de 2015. Iniciamos nossos trabalhos em
março do mesmo ano e passamos por várias mudanças. Nosso slogan "Onde estiver"
representa a atual fase do jornalismo, em que o leitor ou telespectador não está somente
preso à uma plataforma. Ele escolhe onde, quando e como assistir ou ler uma notícia.

Nossa sede está localizada em Batatais-SP com correspondentes em toda nossa região.

APRESENTAÇÃO

Por isso, siga as nossa redes
sociais e participem do Portal
da BTS.

CLASSES SOCIAIS

FAIXA ETÁRIA

MIDIAKIT

ATÉ 10 ANOS 07%

ESTATÍSTICAS

DE 25 A 30 ANOS 53%

DE 10 A 15 ANOS 12%

DE 30 A 40 ANOS 28%

DE 15 A 18 ANOS 27%

DE 40 A 65 ANOS 11%

DE 18 A 25 ANOS 53%

ACIMA DE 65 ANOS 08%

POR GÊNERO
56%

44%

MIDIAKIT

RELATÓRIOS
DETALHADOS
Hoje o Portal BTS é o site mais visitado da
cidade de Batatais, contando com um acesso
diário de mais de 6 mil visitas dia.

MONITORAMENTO
O Portal BTS é monitorado pelas principais
ferramentas de visitas e de conteúdos
Jornalisticos, fazendo com que sua marca
tenha a credibilidade de estar vinculada em um
veiculo de comunicação, sério, eficiente e com
a qualidade que a sua marca merece.

CHECKING

MIDIAKIT

PONTO DE VEICULAÇÃO

PÚBLICO

FLUXO MENSAL MONITORES INSERÇÕES/DIA VALOR MENSAL

VALOR MÉDIO INSERÇÃO

BANNER TOPO

A/B/C/D 180,000

3

6,152

R$ 250,00

R$ 0,39

BANNER LATERAL

A/B/C/D 180,000

3

6,152

R$ 200,00

R$ 0,32

BANNER NOTICIAS

A/B/C/D 180,000

3

6,152

R$ 150,00

R$ 0,25

PUBLI-EDITORIAL

A/B/C/D 180,000

3

6,152

R$ 500,00

R$ 0,83

VALORES

AS INSERÇÕES/DIA CONSIDERADAS SÃO UMA MÉDIA DE VISUALIZAÇÕES DO SITE PODENDO VARIAR DE
PÉRIODO E DIAS DA SEMANA.

AVENIDA 9 DE JULHO, 523
CASTELO – BATATAIS/SP
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