
TABELA DE PREÇOS DE ANÚNCIOS - SITE

Anúncios
exclusivos

para o
mercado
editorial.
Seu Público
está aqui!

Tabela fevereiro de 2020. Valores sujeitos a reajustes sem aviso prévio.
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Quem PODE e quem NÃO PODE 
anunciar no Planeta dos Livros.

Todo site tem as suas regras quanto as publicações efetua-
das em seu conteúdo. Por isso estamos aqui tra-

zendo para o anunciante as nossas regras para o seu anúncio ter retorno, 
pois não queremos apenas vender anúncios, mas sim termos anúncios com 
conteúdo para os nossos visitantes. 
Em tempos de Redes Sociais as pessoas estão preocupadas somente em 
quantos cliques recebeu em determinada postagem, mas esquecem que 
são as visualizações que fortalecem a lembrança de uma marca, portanto, 
este é o papel da publicidade, fazer-se ser lembrado.

Quem PODE anunciar:
Autores e Escritores, Editoras, Livrarias, Livros, Revistas, Serviços voltados 
ao mercado Editorial, Gráficas, Sites e Blogs voltados ao mercado Editorial, 
Lojas de produtos Eletrônicos e informática que vendam computadores, 
tablets, ipads, kindles, entre outros. 

Quem NÃO PODE anunciar:
Produtos que não sejam voltados ao mercado Editorial, tais como, sexshop 
e produtos eróticos, sites políticos, anúncios que denigram a imagem de 
pessoa ou empresa, entre outros. 

Sempre antes de aceitarmos um anunciante, este será avaliado para 
ver se não é concorrente direto aos colaboradores do site, se enqua-
dra em algum ítem que não possa ser aceito ou até mesmo que possa 
ser veiculado.

Os espaços disponíveis para anúncios no site não poderão passar de deter-
minada quantidade para não poluir visualmente. Procure saber antecipa-
damente quais locais estão, ou estarão disponíveis.
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Formas de Pagamento

O pagamento dos anúncios poderá ser feito através de boleto bancário (so-
mente à vista antecipado) ou parcelado através de cartões de crédito pelo 
Mercado Pago ou PagSeguro.

Os pacotes de anúncios são MENSAIS.

DESCONTOS
Para 6 meses fechados. Desconto de 5%.
Para 12 meses fechados. Desconto de 10%.

Para outros descontos, acordar junto a Planeta dos Livros de acordo com a 
campanha ou demais pacotes.

Para pacotes de 6 meses em diante as artes são GRÁTIS!

Formatos de Anúncios

Os formatos pré-definidos estão explicados nas próximas páginas de acor-
do com as suas cores devidamente assinaladas. Caso queira algo em espe-
cial entre em contato para saber a possibilidade de ser divulgado.
Os banners horizontais são divulgados somente em desktops, pois não se 
adequam aos mobiles de forma que fiquem legíveis. Mas caso queira anun-
ciar nos banners grandes, poderá fazer uma composição com um banner 
menor para mobiles.
Publicação nos posts do blog somente serão aceitos banners nos rodapés 
da página. Os mesmos se repetirão em TODOS OS POSTS do blog.
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MINI BANNER 300X130 ou 320X130
Especificações 
Dimensão (pixels): 300x130 ou 320x130
Peso: Até 150kb
Tipos de arquivos: JPG, GIF, PNG, HTML5
Tempo limite da peça: 10 segundos para cada looping, com no máxi-
mo até 3 loopings.
Áudio: Não

Orientações da Peça 
O MINI BANNER é um formato integrado para desktop e mobile, con-
tendo a mesma especificação técnica para os dois devices. Links para 
sites externos ou páginas internas.

Preço Mensal
Para cada looping (rotativo): R$ 80,00 (valor por anunciante)
(os 3 loopings podem ser utilizados pelo mesmo anunciante. 
3XR$ 80,00 = R$ 240,00)
Preço banner fixo Exclusivo: R$ 320,00

BANNER 300X200
Especificações 
Dimensão (pixels): 300x200
Peso: Até 150kb
Tipos de arquivos: JPG, GIF, PNG, HTML5
Tempo limite da peça: 10 segundos para cada looping, com no máxi-
mo até 3 loopings.
Áudio: Não

TABELA DE PREÇOS
Verifique os formatos de acordo com 
as cores das barras laterais.

CLIQUE AQUI PARA VER OS FORMATOS ONLINE

https://www.planetadoslivros.com.br/anuncios
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Orientações da Peça 
O BANNER 300x200 é um formato integrado para desktop e mobile, 
contendo a mesma especificação técnica para os dois devices. Links 
para sites externos ou páginas internas.
Preço Mensal
Para cada looping: R$ 100,00 (valor por anunciante)
(os 3 loopings podem ser utilizados pelo mesmo anunciante. 
3XR$ 100,00 = R$ 300,00)
Preço banner fixo Exclusivo: R$ 400,00

BANNER 300X300 ou 320X300
Especificações 
Dimensão (pixels): 300x300 ou 320x300
Peso: Até 150kb
Tipos de arquivos: JPG, GIF, PNG, HTML5
Tempo limite da peça: 15 segundos para cada looping, com no máxi-
mo até 3 loopings.
Áudio: Não

Orientações da Peça 
O BANNER 300x300 ou 320x300 é um formato integrado para desktop 
e mobile, contendo a mesma especificação técnica para os dois devi-
ces. Links para sites externos ou páginas internas.

Preço Mensal
Para cada looping: R$ 150,00 (valor por anunciante)
(os 3 loopings podem ser utilizados pelo mesmo anunciante.
3XR$ 150,00 = R$ 450,00)
Preço banner fixo Exclusivo: R$ 600,00

CLIQUE AQUI PARA VER OS FORMATOS ONLINE

https://www.planetadoslivros.com.br/anuncios
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BANNER 320X450
Especificações 
Dimensão (pixels): 320x450
Peso: Até 150kb
Tipos de arquivos: JPG, GIF, PNG, HTML5
Tempo limite da peça: 15 segundos para cada looping, com no máxi-
mo até 3 loopings.
Áudio: Não

Orientações da Peça 
O BANNER 300x300 ou 320x300 é um formato integrado para desktop 
e mobile, contendo a mesma especificação técnica para os dois devi-
ces. Links para sites externos ou páginas internas.

Preço Mensal
Para cada looping: R$ 200,00 (valor por anunciante)
(os 3 loopings podem ser utilizados pelo mesmo anunciante. 
3XR$ 200,00 = R$ 600,00)
Preço banner fixo Exclusivo: R$ 800,00

BANNER 660X200 (SOMENTE DESKTOP)
Especificações 
Dimensão (pixels): 660x200
Peso: Até 150kb
Tipos de arquivos: JPG, GIF, PNG, HTML5
Tempo limite da peça: 15 segundos para cada looping, com no máxi-
mo até 3 loopings.
Áudio: Não

Orientações da Peça 
O BANNER 660x200 é um formato SOMENTE para Desktop. Links para 
sites externos ou páginas internas.

CLIQUE AQUI PARA VER OS FORMATOS ONLINE

https://www.planetadoslivros.com.br/anuncios
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Preço Mensal
Para cada looping: R$ 250,00 (valor por anunciante)
(os 3 loopings podem ser utilizados pelo mesmo anunciante. 
3XR$ 250,00 = R$ 750,00)
Preço banner fixo Exclusivo: R$ 1.000,00

BANNER 300X600
Especificações 
Dimensão (pixels): 300x600
Peso: Até 150kb
Tipos de arquivos: JPG, GIF, PNG, HTML5
Tempo limite da peça: 15 segundos para cada looping, com no máxi-
mo até 3 loopings.
Áudio: Não

Orientações da Peça 
O BANNER 300x600 é um formato integrado para desktop e mobile, 
contendo a mesma especificação técnica para os dois devices. Links 
para sites externos ou páginas internas.

Preço Mensal
Para cada looping: R$ 300,00 (valor por anunciante)
(os 3 loopings podem ser utilizados pelo mesmo anunciante. 
3XR$ 300,00 = R$ 900,00)
Preço banner fixo Exclusivo: R$ 1.200,00

FULL BANNER 980X150 (SOMENTE DESKTOP)
Especificações 
Dimensão (pixels): 980x150
Peso: Até 150kb
Tipos de arquivos: JPG, GIF, PNG, HTML5

CLIQUE AQUI PARA VER OS FORMATOS ONLINE

https://www.planetadoslivros.com.br/anuncios
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Tempo limite da peça: 15 segundos para cada looping, com no máxi-
mo até 3 loopings.
Áudio: Não

Orientações da Peça 
O FULL BANNER 980x150 é um formato SOMENTE para Desktop. Links 
para sites externos ou páginas internas.

Preço Mensal
Para cada looping: R$ 350,00 (valor por anunciante)
(os 3 loopings podem ser utilizados pelo mesmo anunciante. 
3XR$ 350,00 = R$ 1.050,00)
Preço banner fixo Exclusivo: R$ 1.400,00

MAXI BANNER 980X200 (SOMENTE DESKTOP)
Especificações 
Dimensão (pixels): 980x200
Peso: Até 150kb
Tipos de arquivos: JPG, GIF, PNG, HTML5
Tempo limite da peça: 15 segundos para cada looping, com no máxi-
mo até 3 loopings.
Áudio: Não
Orientações da Peça 
O FULL BANNER 980x200 é um formato SOMENTE para Desktop. Links 
para sites externos ou páginas internas.

Preço Mensal
Para cada looping: R$ 450,00 (valor por anunciante)
(os 3 loopings podem ser utilizados pelo mesmo anunciante. 
3XR$ 450,00 = R$ 1.350,00)
Preço banner fixo Exclusivo: R$ 1.800,00

CLIQUE AQUI PARA VER OS FORMATOS ONLINE

https://www.planetadoslivros.com.br/anuncios


    Tabela de preços para anúncios no site Planeta dos Livros.  | 9

• Adicional de 20% para determinar posição de onde quer o anúncio.
• Posts do Blog que é a área mais acessada tem adicional de 30% pois so-

mente poderá ser utilizado o MAXI BANNER com 3 loopings (clientes) ou 
exclusivo.

• O anúncio do cliente que não tiver área determinada será publicado na 
página ou local a ser determinado pela Planeta dos Livros.

ADICIONAIS E ÁREAS DETERMINADAS

ARTES DOS ANÚNCIOS

Caso o cliente queira fazer a arte com a Planeta dos Livros, esta poderá ser 
feita seguindo os valores abaixo e adicionado-o ao plano contratado na 
hora da compra. Somente são feitas artes em JPG ou PNG.
Artes fornecidas pelo cliente deverão seguir critérios estabelecidos pela 
Planeta dos Livros.
Os valores referentes as artes são os seguintes abaixo:

Banner 320x130 ou 300x130..............R$   80,00
Banner 320x200 ou 300x200..............R$ 120,00
Banner 320x300 ou 300x300..............R$ 180,00
Banner 320x450 ou 300x450..............R$ 220,00
Banner 660x200..................................R$ 200,00
Banner 300x600..................................R$ 240,00
Full Banner 980x150...........................R$ 300,00
Maxi Banner 980x200.........................R$ 320,00

Para pacotes de 6 meses em diante as artes são GRÁTIS!

CLIQUE AQUI PARA VER OS FORMATOS ONLINE

https://www.planetadoslivros.com.br/anuncios


www.planetadoslivros.com.br


