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Newsletter

O ZONA SUL ONLINE

Portal

Zona Sul Online

O ZonaSul Online é um veículo de comunicação baseado na 

Internet. É composto de um Portal de Busca na Internet, o 

Zona Sul Online, focado no hiper-localismo (pioneiro no 

Brasil), e da Newsletter, e-mail marketing enviado a todos 

cadastrados no portal. 

É segmentado exclusivamente na comunidade da Zona Sul 

de Porto Alegre. 

O Portal é dividido em:

- Home Page, 

página que apresenta os tópicos  mais atuais do portal 

- Guia e Canais,

que abrange todos os negócios da região divididos por 

categorias, através de anúncios gratuitos e por 

publicidade paga. 

- Conteúdos Editoriais,

que apresenta as notícias, novidades e eventos da Zona Sul.

- Meteorologia



O Guia é o principal serviço do Portal 

Zona Sul Online. 

Possui um formato que facilita a busca de 

produtos e serviços exclusivamente da Zona 

Sul pelos seus  moradores. 

Ele é composto por várias subdivisões, como: 

Academias e Esportes, 

Animais, 

Bares e Restaurantes, 

Casa e Decoração, 

Festas e Eventos, 

Livrarias e Papelarias, 

Padarias e Confeitarias, 

Profissionais Liberais, 

Serviços de entrega, 

Vídeo Foto e Som 

e muito mais, além de possuir uma prática 

Barra de Pesquisa. 

Na Home sempre há notícias sobre os novos 

empreendimentos da região.

Home Page

O GUIA



O conteúdo editorial do Portal sempre traz informações pertinentes da 

Zona Sul, gerando identificação entre o internauta e sua comunidade.

Seções

Por aqui – Fotos e notícias de fatos da Zona Sul

Para ver e ouvir – Cinema, DVDs e música

Espelho meu – Moda na Zona Sul

Sonho meu – Viagens e turismo

Meu amigo – Animais de estimação

Vivendo bem – Saúde

Ao ponto – Gastronomia e Culinária

Se essa rua fosse minha – Imagens e Ruas da Zona Sul

Na varanda – Arquitetura e decoração

Especial – Novidades e Eventos Especiais

Eu vivo aqui – Perfil de moradores da Zona Sul

Caminho Zen – Assuntos de Terapias Alternativas

CONTEÚDOS EDITORIAIS (MATÉRIAS)



Envio de e-mail com as notícias, eventos e 

destaques da Zona Sul incluídos no Portal.

É enviada periodicamente para pessoas cadastradas 

(15.500 cadastros).

Os itens podem ter formatos de:

-Chamadas (imagem + texto)

-Banners (longos).

Podem ser gratuitos ou publicidade.

Ferramenta de envio exclusiva atingindo em torno 

de 80% do cadastro (não identificado como spam)

NEWSLETTER



Page Views Mensais (média)  190.000

Visitantes Únicos Mensais (média)  21.000 (média de 700 por dia)

Número médio de visitas por visitante   1,5

Número de visitantes que adicionam a favoritos  85 %

Tempo médio de permanência por visita: 3,4 minutos

Perfil internauta: classe A/B/C; faixa etária de 18 a 60 anos

Horários de maior acesso

Lançamento oficial: 28 de Agosto de 2007

Ano de 2011

ESTATÍSTICAS DE ACESSO

Visitantes Mês (média)  31.500 (média de 1050 visitas diárias)

O gráfico apresenta o aumento de visitas únicas 

desde a inauguração em agosto de 2007

De 2009 a 2011 o aumento percentual é de 46%

Evolução de Visitantes Únicos



Usuários focados na busca de consumo na Zona Sul

Assuntos publicados no portal ocupam, normalmente, 1º ou 2º lugar nos 

resultados de busca no Google

Disponível 24h / 7 dias por semana

Facilidade de alteração de informações

O portal é um centralizador de informações da região

POR QUE ANUNCIAR NO ZONA SUL ONLINE?

Comparativo de anunciantes e não anunciantes
(na mesma categoria)

Períodos de Acessos Similares

A* = estabelecimento anunciante

Não considera o crescimento ano a ano dos acessos.

Hoje temos 46% mais acessos do que em 2010.

Categoria Moda Intima

A 240

B* 3.379

D 429

E* 3.604

F 343

G 300

Categoria Cama, Mesa e Banho

A* 3.034

B 349

C 239

D 288



Relacionamento com a comunidade

Assessoria de Imprensa

E-mail Marketing do Zona Sul Online

Newsletter

15.500 cadastros, pessoas físicas e jurídicas  (90% da zona sul) 

Envio de notícias e eventos do portal, dos clientes e da    

comunidade, por e-mail.

Ação contínua de distribuição de folders

- em restaurantes / locais mais movimentados da zona sul 

- tele-entregas de estabelecimentos da zona sul

Participação / produção

- eventos culturais, empresariais e sociais da zona sul;

Promoções com clientes

Twitter

DIVULGAÇÃO

Sarau Literário

Produção de Moda

Newsletter

E-Mail Marketing

E-Mail Marketing



FORMATOS

Destaques – Banners na Home Page e Seções

Veiculação com uso de banners (laterais ou no topo), anúncio em até 5 categorias. 

Aparecem em páginas do Guia, capa e seções do Conteúdo Editorial e seção de Meteorologia

Destaques na Categoria ou Sub-Categoria (Banner)

É composto de banner na Categoria principal do anunciante, anúncio em até 5 categorias e 

chamadas na Home Page. Aparece somente na categoria escolhida e em até 1 adicional 

(relacionada ao negócio) .

Anúncio

Página com as informações e imagens do produto dentro da respectiva categoria (até 5 

categorias) 

Inclusão em News

Inserção de banner ou chamada (imagem + texto) na Newsletter do ZonaSul Online.

Uma Newsletter é formada por diversas chamadas e banners.

E-Mail Marketing (EMM)

Envio de e-mail marketing com peça exclusiva de anunciante.



FORMATOS & PRINTS

Home Page

Banner

Selo


