Proposta
Divulgação de Fatos Relevantes + Notícias RI + Agenda de Resultados + Assembleias + Logo/Link

www.acionista.com.br – Pacote Completo de Relações com Investidores para Companhias Abertas
12 meses
Slide Show, Logo/Link
ou Texto

R$ sob consulta*

Valor Total para contratação direto com a Cia

Clique nos links e confira os espaços oferecidos em arquivos de livre consulta
Local no site

Local no site (por assunto)

Forma de divulgação

Topo Slide Show

Logo e Link da Cia para a área de RI ou
site geral, alternante com outras empresas

Fatos Relevantes
Destaque por dois dias de Fatos Relevantes recebidos
+
Arquivo Índice de Fatos Relevantes
Organizado em ordem cronológica, com hyperlink para
documento hospedado na página da Cia

Destaque com logo/link da Cia
Texto que ao ser clicado, remete para
documento no seu respectivo site

(página interna com chamada na home)

Página Principal / Home

Notícias das Cias
Destaque por dois dias de Notícias RI recebidas +
Arquivo Índice Notícias da Cias
Anunciante destacado por logo/link, que ao ser clicado,
remete para página especial com informativos recebidos
e com hyperlink para documento hospedado na página
da Cia
Notícias das Cias – Empresa X 2017*

Destaque com logo/link da Cia
Texto que ao ser clicado, remete para
documento no seu respectivo site

(página interna com chamada na home)

Agenda e Resultados Trimestrais
Agenda com a data do resultado, horário das
teleconferências e link direto para o balanço da cias
listadas e destaque com logo/link da Cia Anunciante
Agenda AGE - AGO - AGDEB
Agenda com data, tipo de assembleia e pauta da cia
listada e destaque com logo/link da Cia Anunciante
Eventos e Cias
Agenda exclusiva para anunciantes com as datas das
reuniões públicas para investidores e analistas
Empresas
Governança Corporativa

Mercado

Sustentabilidade

Cotações

Destaque com logo/link da Cia Anunciante,
que ao ser clicado, remete para agenda no
seu respectivo site
Destaque com logo/link da Cia Anunciante,
que ao ser clicado, remete para agenda no
seu respectivo site
Destaque com logo/link da Cia Anunciante,
que ao ser clicado, remete para agenda no
seu respectivo site
Logo e Link da Cia para a área de RI ou
site geral

Notícias

Topo Slide Show - Logo e Link da Cia
para a área de RI ou site geral

Cias Abertas

Logo Cia para respectiva página na
BM&FBovespa

Projetos Sociais, Balanço Social, Projetos Culturais

Logo e Link da Cia para respectivos
projetos sociais e balanço

*quando existente
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Informe Acionista.com.br
Informativo mensal digital, enviado entre os dias 01 e 10 de cada mês para o banco
de dados Acionista.com.br, atualmente com 25.000 nomes em nível nacional.
Conteúdo: notícias do mercado financeiro, link para artigos de interesse, cursos e
eventos e espaço para anunciantes. Divulgação em 02 informes na contratação
anual.

Logo e Link da Cia para a área de RI ou
site geral

Twitter Acionistacombr
Criado em março de 2009, é abastecido diariamente com notícias sobre o mercado
financeiro brasileiro, matérias sobre cias, setores e conteúdos do portal. Reprodução
aleatória de notícias das Cias Anunciantes.

Texto

Importante: Compromisso na Divulgação de Fatos Relevantes
a) Divulgação do Fato Relevante e Notícias RI, em dias úteis – 2ª a 6ª feira – em horário comercial – 8h às 12h e das 14h às 18h,
logo do recebimento com limite máximo de 1h.
b) Divulgação simultânea no Twitter Acionistacombr.
c) Contrato de Prestação de Serviços é de 12 meses, sem limitação de número de Fatos Relevantes a serem divulgados.
d) Os Fatos Relevantes e Notícias RI ficarão arquivados por 5 anos com livre consulta pelos usuários internet, desde que também
ativos na página do anunciante, uma vez que o hyperlink do documento remete a sua página.
e) É de responsabilidade da Cia Anunciante a confirmação do recebimento do Fato Relevante no Acionista.com.br
divulgação.

para

Por que anunciar no Acionista.com.br?
1

A mídia web tem um custo menor e abrangência qualificada maior se comparada com a impressa e eletrônica.

2 Nosso diferencial: permanência por 12 meses, nas páginas mais acessadas conforme dados Google Analytics, permitindo que
o internauta acesse seu site ou página de RI, de uma dessas páginas onde constar o logo da Cia, num só clique.
3 A Cia opta por mais uma ferramenta de aproximação com o público investidor e, em alguns casos, consumidor; dispensando
a digitação de seu endereço eletrônico, complementando a divulgação já feita pela própria empresa através de seu site, somando
seus usuários aos do Acionista.com.br e consolidando sua marca.
4

Pesquisa Google: Figuramos em primeiro lugar na lista pesquisada.

5 Mantemos links em diversos sites, tais como: Apimec DF,MG,NE,RJ,RS,SP, IBRI, Monitor Mercantil Digital, bem como em
eventos relacionados ao mercado realizados por Capital Aberto, ABVCap, IBRI/Abrasca e outros, viabilizando a entrada no portal
por diversas fontes qualificadas.
6 Nosso website é totalmente adequado a visualização em todas plataformas mobile ou não, acesso totalmente livre, sem
qualquer cobrança para leituras e consultas.
7 O Informe Acionista.com.br, newsletter digital mensal, enviada a todo cadastro de e-mails, hoje com 25.000 nomes em todo
território nacional, é uma ferramenta adicional de divulgação inclusa na proposta.
8 Conta com nossos 16 anos de trabalho e credibilidade, traduzidos por permanente atenção a sinergia dos conteúdos,
anunciantes e público.

Ao inteiro dispor para informações adicionais, atenciosamente,
Márcia Sobotyk
acionista@acionista.com.br

Claudia T Fregapani Guerses
cguerses@acionista.com.br
Janeiro /2017
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