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VENHA CONVERSAR E RECONVERSAR COM A GENTE!



Midia kit

www. reconversa.com.br

Conversa é a comunicação interativa entre 

duas ou mais pessoas que também pode ser 

traduzido por falar, prosear, confabular, 

dialogar...

RECONVERSA em interpretação livre uma vez 

que não há um significado oficial para a 

palavra, é tornar a conversar, conversar de 

novo.



Um  pouco sobre nós 

 Acreditamos e defendemos que sempre há uma nova visão, uma outra posição, um 
outro pensamento para todas as conversas.

 As ideias e opiniões não tem fronteiras ou um único dono,  são livres  e assim não 

poderiam estar vinculadas  ao domínio de uma pessoa só e o soniamarques.com.br, 

tornou-se o Reconversa,  para continuar garantindo a diversidade de opiniões e 
ideias com participação mais efetiva de conversadores  e reconversadores. 

 O RECONVERSA é um espaço para compartilhar notícias, informações, opiniões, 

histórias, estórias, crônicas, música, poesia... é um espaço para discutir a cidade de 

Cotia, destacar sua gente, discutir seus problemas e propor soluções. 

 Venha conversar e reconversar com a gente.

MIDIA KIT 2019



Nossas visualizações Site

 Visualizações de páginas (30 dias): 3,4 mil

 Usuários orgânicos: 1,3 mil

 Páginas (30 dias): 1,7 mil



Quem nos lê, curte e compartilhaFacebook

Fonte: Facebook



Quem nos lê, curte e compartilhaFacebook

Fonte: Reportei



Quem nos lê, curte e compartilhaFacebook

Fonte: Reportei



Quem iniciou essa conversaEditora

Sonia Marques 

Editora, 47 anos é jornalista há 25. Carrega em sua bagagem a 

marca de ser a profissional mais respeitada de Cotia e uma as 

principais da  região. 

Passou por diversos projetos entre jornais impresso, portais como o 

extinto cotiatododia, livros e assessoria políticas. 

Atualmente acumula a função de repórter da Revista Circuito  e 

dirige o Escritório da Notícia, sua agência de Comunicação e 

Conteúdo e  o Reconversa.



Quem já reconversa com a genteColaboradores

Robson Dias

Formado em Filosofia e Marketing. Atuante do 

terceiro setor, estudioso das questões políticas e 

participação popular. 



Quem já reconversa com a genteColaboradores

Marcos Martinez – Professor Marcão

Crônicas

Professor, historiador e escritor. Autor do livro  “Memória & 

Imagem, que resgata a história da cidade de Cotia e seu 

persogens, além de outros títulos. 

Editor do blog Memória e Educação

memoriasdecotiaeoutrasconversas.blogspot.com



Você Venha reconversar com a gente!



Como você pode fazer parteAnúncios

Site
• Banner

• Publieditorial

• Artigos

• Matérias

• Fotos

• Coberturas exclusivas

Com compartilhamento na fanpage



Como você pode fazer parteAnúncios

Fanpage
• Publipost

• Menção / check in / foto

• Live



Posição Valor R$ / mês

*Banner lateral (home) – 279 x 237 350,00

Banner lateral (home) 279 x 474 700,00

*Banner post 600 x 80 (superior/home) 600,00

*Banner post 200 x 200 (lateral) 400,00

*Banner post 150 x 400 (lateral) 500,00

**Publieditorial / matéria 600,00

**Artigos 600,00

** Foto (home page) 300,00

*** Cobertura Exclusiva Texto  (Cotia) 800,00

*** Cobertura Exclusiva Vídeo (Cotia) 1.000,00

Valores / Site Onde estão nossos banners

* Arte fornecida pelo cliente  
Custo de produção: R$ 80,00

** Fornecido pelo cliente

*** Equipe Reconversa



Banner 

lateral 

279x237

Banner Post Superior
Banner Post 

Lateral

B
a

n
n

e
r 

1
5

0
x
4

0
0

Foto Home 

page

Banner 
latera

279 x 474

Cabeçalho



Valores / Facebook Tipos de publicações

Formato Valor R$ por post

* Publipost 150,00

**Menção / checkin / Foto 200,00

**Live 250,00

*Fornecido pelo cliente ** Equipe Reconversa



WWW.RECONVERSA.COM.BR

Contatos:

Escritório da Notícia
Sonia Marques

Fone: 11 98808-3916

E-mail: soniamarques@escritoriodanoticia.com.br

www.escritoriodanoticia.com.br

Obrigada por conversar com a gente!

mailto:soniamarques@escritoriodanoticia.com.br
http://www.escritoriodanoticia.com.br/

