Formatos
e Prazos 2019

Você quer anunciar?
Conheça nossos formatos

Revista
Impressa

Site

clique nos ícones para navegar

Projetos
Especiais

Revista Impressa
Formatos

1 PÁGINA SIMPLES
OU 1 CAPA
(202X266MM)

1 PÁGINA DUPLA OU
1 CAPA + 1 PÁGINA
(404X266MM)

2/3 DE PÁGINA
VERTICAL
(127X266MM)

1/3 DE PÁGINA
VERTICAL
(67X266MM)

1/2 PÁGINA
HORIZONTAL
(202X131MM)

1 MÓDULO
(70X90MM)

2 MÓDULOS
VERTICAIS
(70X180MM)

2 MÓDULOS
HORIZONTAIS
(140X90MM)

Peso mínimo: 300dpi
Extensão: pdf/x-1a (versão pdf 1.3 ou superior)
Padrão de cor: cmyk (norma iso15930-1)
Informações técnicas: gráfica

Revista Impressa
Prazos
Revista Nova Escola 2019
Mês

Edição

Reserva
de Publicidade

Entrega
de Material

Recebimento
Publicidade

Lançamento Impresso
e Digital

Fev

319

27/12

01/01

06/01

01.02

Mar

320

28/01

02/02

07/02

01.03

Abr

321

25/02

02/03

07/03

01.04

Mai

322

27/03

01/04

06/04

01.05

Jun/ Jul

323

26/04

01/05

06/05

01.06

Ago

324

27/05

01/06

06/06

01.08

Set

325

26/07

31/07

05/08

01.09

Out

326

27/08

01/09

06/09

01.10

Nov

327

26/09

01/10

06/10

01.11

Dez/Jan

328

28/10

02/11

07/11

01.12

Sites
Formatos e
prazos

superbanner
logo do parceiro

texto do publieditorial/
branded contente/e-book

square

Página simples
no site ou na
revista digital
(enviar texto em word +
imagens + vídeos + links de
direcionamento + logo em
vetor/jpeg)

Prazos

Após aprovação final, pedimos pelo menos 72h
para subir os conteúdos

Sites
Formatos e prazos

Chamadas
na home do site

(não há envio de informações porque ele traz a
informação do conteúdo publicado –
publieditorial, branded content ou e-book)

Chamadas
na newsletter
e post no facebook
(enviar textos em word)

Prazos

Após aprovação final, pedimos pelo
menos 72h para subir os conteúdos

Chamada na
home do site
Post no facebook

Chamada
na newsletter

Sites
Formatos
e prazos

*Peso: até 200kb
Extensão: gif ou jpeg
Padrão de cor: rgb

Banner Superbanner*

(Desktop: 728x90px/ Mobile: 320x50px)

Banner square/retângulo*
(Desktop: 300x250px)

Prazos

Após aprovação final, pedimos pelo
menos 72h para subir os conteúdos

superbanner

square

(desktop e mobile)

Metodologia
Com o objetivo de trazer uma boa performance para seus parceiros, a Associação
Nova Escola utiliza a ferramenta de gerenciamento de banners criada pelo
Google, o Double Click for Publishers (DFP). Através do DFP a Associação Nova
Escola configura as peças do parceiro e as métricas negociadas (ex:
quantidade de impressões, período de impressão, etc.) para que o resultado
corresponda ao negociado com o parceiro.
O DFP segue as normas da entidade responsável pelo mercado de mídia
interativa no país, o Interactive Advertising Bureau (IAB), e com isso garante que
os resultados gerados na plataforma são fiéis ao ocorrido durante o período
de veiculação.
Abaixo, segue o link que explica detalhadamente a metodologia utilizada.
Link: https://support.google.com/dfp_premium/answer/141811
Ao final da veiculação, a Associação Nova Escola enviará um relatório com o
resultado da campanha para o parceiro.

(desktop)

Parametrização
Para que o parceiro possa medir seus resultados através de sua ferramenta de Analytics,
recomendamos o uso de tags de campanhas manuais, como abaixo:
utm_source: o anunciante, o site, a publicação etc. que envia tráfego para a sua propriedade
(por exemplo, google, facebook, e-mail)
utm_medium: a mídia de publicidade ou marketing (por exemplo: cpc, banner, newsletter).
utm_campaign: o nome da campanha, o slogan, o código promocional etc. de um produto.
utm_content: usado para diferenciar conteúdo semelhante ou links do mesmo anúncio. Por
exemplo, se tiver dois links de call-to-action na mesma mensagem de e-mail, você poderá
usar "utm_content" e definir valores diferentes para cada um. Assim, você saberá qual versão
é a mais eficiente.
Dessa forma, uma URL parametrizada deverá vir da seguinte forma (exemplo):
https://www.example.com?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campai
gn=cursodegraduacao&utm_content=banner-300x250

Projetos Especiais
Formatos
e prazos

Consulte
os formatos e
prazos especiais
conosco!

Para mais informações, entre
em contato com a Nova Escola!
publicidade@novaescola.org.br

(11) 3504-9335

