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Somos mais que um veículo
de comunicação, somos a Agência14News.

Nossa estrutura

possibilita a produção e veículação de conteúdos de forma ágil e dinâmica.
100% DIGITAL



Temos o compromisso de
levar conteúdo de qualidade
às pessoas nos principais
momentos do seu dia.



Compartilhamos informações a todo momento, geramos conexões, iniciamos conversas. 

Para oferecer informação,
cultura e entretenimento.

Contamos com diversos parceiros de conteúdo de
toda região. 



Conteúdo relevante e

QUALIDADE
conquistam a nossa
audiência todos os dias. 

é o índice de leitura
em nossas matérias.95% é o índice de leitura
em nossas matérias.



falamos com mais de
25 mil de pessoas
por semana.

- Em casa
- No trabalho
- Nas ruas
- Na palma da sua mão



600 mil pessoas
Com uma abrangência regional de

da nossa região
100 cidades



+18 mil
acessos por semana

59% mulheres

41% homens

+13 mil
matérias já postadas

PERFIL
DO PÚBLICO

média de matérias lidas

6 MATÉRIAS/DIA

+60 anos
50- 59 anos
40-49 anos

30-39 anos

18-29 anos
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Impulsionamento nas
Redes sociais

Criação de
banners customizados

Produção de coluna social

Produção de coluna baby

Produção para homenagem
ao ente querido.

Soluções 14NEWS
Você ainda pode complementar a 
sua veiculação utilizando as 
nossas soluções para deixar sua
campanha ainda mais atrativa!



TAMANHOS DAS MÍDIAS

Banner topo - 1170x200px

Banner conteúdo -728x90px Banner
lateral -250x125px

Banner
250x250px

Banner
Vertical

250x500px

Botão
125x125px

Banner rodapé -728x90px

*Consulte nossos preços  e planos; os tamanhos estão em escala,
não representando o tamanho real. 



Para maiores informações, entre em contato com
o nosso escritório.
14news.com.br/contato

Nosso atendimento
+55 14 99616-0014
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