
O Portal do Franchising é o Guia Oficial de 

Franquias da ABF (Associação Brasileira do 

Franchising) no digital. 

 

Reunimos informações sobre franquias, 

fornecedores e notícias sobre o Franchising do Brasil. 

 

Mídia Kit - Fornecedores 



Monitoramento de Público e Cadastros 2016 

Fonte: Google Analytics e Tribecca 2016 



Guia de Fornecedores - Portal do Franchising 

Cata Cliente 

 

Uma ótima opção para atrair novos negócios para 

sua empresa. Nesse espaço você tem: 

 

Aqui você apresenta a sua empresa, fortalece sua 

presença digital e ainda aumenta a captação de 

novos negócios através do formulário de contato. 

 

Valor anual: 1.080,00 



Guia de Fornecedores - Portal do Franchising 

Banners 

 

Super Fornecedores: excelente espaço para 

destacar sua empresa. Aparece na página inicial 

do Guia de Fornecedores do Portal. 

 

Valor anual: 6.300,00 em 12x de 525,00 

 

Mega Fornecedores: aparece na página inicial 

do Guia de Fornecedores do Portal, abaixo dos 

Cata Clientes em destaque. 

 

Valor anual: 2.700,00 em 12x de 225,00 

 



Guia de Fornecedores - Portal do Franchising 

 

Banner Segmento   

 

Excelente custo x beneficio. Destaca sua 

empresa no seu segmento e aumenta sua 

visibilidade no Guia de Fornecedores. 

 

Valor anual: 2.700,00 em 12x de 225,00 

 



Portal ABF - Banners 

 

Super Banner: excelente espaço para 

destacar sua empresa. Aparece em todas 

as páginas do Portal ABF, no topo da tela. 

 

Valor anual: 17.280,00 em 12x de 1.440,00 

 

Retângulo Médio: aparece em todas as 

páginas de conteúdo do Portal ABF, à 

direita das telas. 

 

Valor anual: 11.880,00 em 12x de 990,00 

 

http://www.portaldofranchising.com.br/anuncie-no-portal-do-franchising/formatos-de-publicidade-do-portal-do-franchising
http://www.portaldofranchising.com.br/anuncie-no-portal-do-franchising/formatos-de-publicidade-do-portal-do-franchising


Anuncie agora! 

  

 

Entre em contato conosco para dar início à sua campanha. 

 

Nossa ideia é compatibilizar ao máximo os interesses de todos para 

que consigamos levar informação de qualidade ao nosso público sem  

deixar de oferecer as mais convenientes oportunidades comerciais. 

 

Mais do que tudo, desejamos estabelecer verdadeiras parcerias, com 

ampla abertura para novas propostas e negociações. 

 

Comercial 

11 3097-9020  

www.tribecca.com.br 
publicidade@portaldofranchising.com.br 
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