MÍDIA KIT 2021

A Ceagesp e os principais Ceasas do Brasil

A Ceagesp é hoje a principal Central de Abastecimento do Brasil em volume de comercialização de alimentos.
É a 3° maior do mundo, atrás apenas das centrais de Paris e Nova York.
Tudo é grande na Ceagesp. Seu terreno (700.000 m2), sua quantidade de empresários (cerca de 4.000), a
quantidade de pessoas que circulam diariamente (cerca de 50.000), o volume comercializado (30.000
toneladas / dia). Números que impressionam e mostram a importância do Ceagesp na economia da Grande
São Paulo e do Brasil.

O que acontece na Ceagesp se espalha regionalmente, em outras Ceasas do Brasil, mostrando a
importância das Ceasas na economia nacional.

O Grupo de Mídia Entreposto
Nós do Grupo de Mídia Entreposto
atuamos no Ceagesp há 21 anos, nos
relacionando com empresários,
compradores, produtores rurais,
transportadores, etc.
Temos diversas publicações que
levam as novidades do agronegócio
para o público presente.
Nosso carro-chefe, o tradicional
Jornal Entreposto circula há 20 anos,
levando informação do campo para a
cidade, falando sobre logística,
transportes, cultivo, sazonalidades,
etc.

Anuário
Entreposto
O Grupo
de Mídia
Entreposto
O Anuário Entreposto está há 13 anos
no mercado. É um excelente Guia de
consulta de fornecedores, servindo
como um elo de ligação entre os
produtores rurais e atacadistas da
Ceagesp com toda a cadeia
compradora, como supermercadistas,
varejões,
sacolões,
hospitais,
restaurantes, cozinhas industriais, etc.
Sua distribuição é feita de forma física
na Ceagesp e na cadeia compradora de
SP e de forma digital pela internet,
através de campanhas de Adwords
locais, Mídias Sociais (Facebook e
Instagran) e através do Portal Jornal
Entreposto On-Line.

Jornal
Entreposto
O Grupo
de Mídia
Entreposto
O Jornal Entreposto está há mais de 20
anos no mercado. É uma excelente fonte
de informações para o público ligado ao
agronegócio, tanto para produtores
rurais, quanto para permissionários,
compradores e atacadistas em geral.
Sua distribuição física é feita na Ceagesp e
em importantes Ceasas do Brasil.
Pela internet, é distribuído para um seleto
mailing de produtores rurais, atacadistas e
compradores, com um público leitor com
mais de 20 anos de relacionamento.

Jornal Entreposto On-Line
Além do Jornal Entreposto e do
Anuário Entreposto nas versões
impressas, temos a versão on-line,
sendo referencia em busca orgânica
para quem busca a palavra Ceagesp
no Google.
Temos cerca de 90.000 impressões /
mês, com cerca de 12.000 usuários
únicos. Nossa busca orgânica está em
85%, sendo top 10 no segmento do
agronegócio.
A sua campanha, (tanto no Jornal
Entreposto impresso, quanto no
Anuário Entreposto impresso), é
replicada no Portal Entreposto, tendo
visibilidade com nossos leitores em
qualquer parte do mundo.

Nossas
mídias
sociais
Expertise em mídias sociais e internet

Temos expertise em comunicação
digital com nosso mercado.
Nossas mídias sociais possuem mais
de 15.000 fans.
Nossas campanhas de adwords,
geolocalizadores tem abrangência
nacional, com alcances de até
6 milhões de pessoas, conforme
briefing do cliente.

E-mail MKT Nacional
Há mais de 20 anos atuando no
segmento do agronegócio, nossa
empresa
desenvolveu
grandes
habilidades para interagir com o nosso
público-leitor.
Temos o mailing completo de e-mail
MKT dos principais Ceasas do Brasil e
dos principais compradores (donos de
supermercado, restaurantes, cozinhas
industriais, varejões e sacolões,
distribuidoras de alimentos, etc)
O Jornal Entreposto é direcionado a
todo esse público.
Assim, a sua campanha tem
abrangência nacional, com 100% de
assertividade.

Leitores edição On-Line Jornal Entreposto
São Paulo (Ceagesp)
Campinas (SP)
Ribeirão Preto (SP)
Sorocaba (SP)
S. José Rio Preto (SP)
Rio de Janeiro (RJ)
Vitória (ES)
Belo Horizonte (MG)
Uberlândia (MG)
Florianópolis (SC)
Joinville (SC)
Tubarão (SC)
Blumenau (SC)
Porto Alegre (RS)
Caxias do Sul (RS)
Curitiba (PR)
Maringá (PR)
Londrina (PR)
Cascavel (PR)
Foz do Iguaçu (PR)

Goiânia (GO)
Anápolis (GO)
Brasília (DF)
Campo Grande (MS)
Cuiabá (MT)
Palmas (TO)
Salvador (BA)
Juazeiro (BA)
Petrolina (PE)
Recife (PE)
Caruaru (PE)
João Pessoa (PB)
Campina Grande (PB)
Maceió (AL)
Natal (RN)
São Luís (MA)
Teresina (PI)
Fortaleza (CE)
Juazeiro do Norte (CE)
Belém (PA)

Tabela Comercial Jornal Entreposto
PROPOSTA
COMERCIAL
(impresso + on-line)

Pg. Indeterminada: R$ 38.599

Central: R$ 65.999

Perfil de leitores Jornal Entreposto
(impresso + on-line)

Distribuição nacional E-mail MKT
São Paulo (Ceagesp)
Campinas (SP)
Ribeirão Preto (SP)
Sorocaba (SP)
S. José Rio Preto (SP)
Rio de Janeiro (RJ)
Vitória (ES)
Belo Horizonte (MG)
Uberlândia (MG)
Florianópolis (SC)
Joinville (SC)
Tubarão (SC)
Blumenau (SC)
Porto Alegre (RS)
Caxias do Sul (RS)
Curitiba (PR)
Maringá (PR)
Londrina (PR)
Cascavel (PR)
Foz do Iguaçu (PR)

Goiânia (GO)
Anápolis (GO)
Brasília (DF)
Campo Grande (MS)
Cuiabá (MT)
Palmas (TO)
Salvador (BA)
Juazeiro (BA)
Petrolina (PE)
Recife (PE)
Caruaru (PE)
João Pessoa (PB)
Campina Grande (PB)
Maceió (AL)
Natal (RN)
São Luís (MA)
Teresina (PI)
Fortaleza (CE)
Juazeiro do Norte (CE)
Belém (PA)

Ficamos à disposição

Departamento Comercial
Grupo de Mídia Entreposto
(11) 3831-4875 / 3832-9121

Alexandre Neves: Diretor Comercial
(11) 97131-2543
alexandreneves@jornalentreposto.com.br

Felipe de Jesus: Diretor-Executivo
(11) 99618-5234
felipe@jornalentreposto.com.br

