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Digital

Contracapa
5col x 35cm

Selo de alto
4cm x 2,5cm

Banner quadrado
250x250 px

Fullbanner desktop / mobile
468x60 px / 320x50 px

CADERNO LOGÍSTICA
18 anos

APROVEITAMENTO MULTIPLATAFORMA

Para mais informações entre em contato:
Departamento comercial agencias@jornaldocomercio.com.br (51) 3213.1333 | (51) 996.490.062

Premium
Valor R$ 18.000,00
1 cota

standard
Valor R$ 10.000,00
2 cota

MÍDIA AVULSA
Página R$ 0000,00
1/2 página R$ 0000,00
rodapé R$ 0000,00

O JC Logística, do Jornal do Comércio, é uma edição semanal e multiplataforma que circula todas as sextas-feiras com 
reportagens especiais sobre os principais assuntos do setor e sobre o que há de mais moderno em tecnologia na área. E 
através deste suplemento, o JC realiza a cobertura da Transposul, em sua 21ª edição dos dias 05 a 07 de junho, evento que 
será mais uma vez será o ponto de convergência dos produtos e serviços que fazem a diferença neste setor produtivo. No 
mercado de transporte e logística, o evento é uma vitrine exclusiva onde a sua empresa terá contato direto com os 
empresários.

OO JC Logística é o único suplemento do gênero que oferece esse grande destaque à Feira e ao setor, direcionando as 
informações e as novidades da Transposul para o seu público leitor, formado por empresários, gestores, executivos e 
pessoas de decisão no mercado. Além do conteúdo exclusivo, a edição impressa terá uma tiragem extra que será 
disponibilizada na Feira. 

Esta é uma excelente oportunidade de associar a sua marca a um caderno especial multiplataforma, para um 
público segmentado e relevante, ampliando o alcance e visibilidade da sua marca.

Fullbanner desktop / mobile
468x60 px / 320x50 px

Meia página
5col x 17,2cm

Selo de alto
4cm x 2,5cm

Fechamento comercial
20 de agosto

Entrega do material
24 de agosto

Circulação
28 de agosto

Outros formatos sob consulta 
ao departamento comercial.


