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Quem somos?
O Dicas para Presente é um portal com dicas 
selecionadas para pessoas que buscam por presentes na 
internet. Esse é um ótimo momento para oferecer seu 
produto ou serviço, não acha?

Em cada dica para presente colocamos informações 
sobre seus produtos ou serviços, incluindo uma área em 
destaque “Onde Comprar?” com um link patrocinado que 
enviará o usuário diretamente para seu site.

Entenda o que é link patrocinado na próxima página.



Dicas para Presente
O que é Link Patrocinado?
É um formato de anúncio publicitário pago com um 
link direto para seu site. No Dicas para Presente 
não há limite de visualizações dos seus 
produtos/serviços.

● Não cobramos por clique em seu produto;
● Visitas e visualizações ilimitadas;
● Valor fixo e pré-pago;
● Periodicidade mensal.



Exemplo de link patrocinado no site: Dicas Para Presentes

http://www.dicasparapresente.com.br/


Tabela para Veiculação
Valores pré-pagos, via boleto bancário.

Aumente o destaque de 1 produto no Dicas Para Presente (Links 
Patrocinados + SEO + Mídias Sociais) = R$300,00 / mês.

Valor Período Visualizações  e 
Cliques

1 link patrocinado R$ 30,00 Mensal Ilimitados

2 links patrocinados R$ 60,00 Mensal Ilimitados

3 links patrocinados R$ 90,00 Mensal Ilimitados

4 links patrocinados R$ 120,00 Mensal Ilimitados

5 links patrocinados R$ 150,00 Mensal Ilimitados



Volume de buscas
Estimativa de buscas mensais no Google.
Pessoas interessadas em dicas para presentes.

Palavra-chave Pesquisas locais mensais

dicas para presente 90.500 buscas no Google

dicas para presente para namorado 18.100 buscas no Google

dicas para presente masculino 1.300 buscas no Google

dicas para presentes criativos 1.900 buscas no Google

dica presente mãe 2.900 buscas no Google



Política para Conteúdo
NÃO PODERÁ ANUNCIAR NESSE PORTAL:

● Mercadorias falsificadas e/ou Réplicas;
● Sites de jogos de azar;
● Tabaco e/ou Cigarros;
● Armas;
● Medicamentos e/ou Drogas;
● Sistema de pirâmide e/ou Ganho facilitado de 

dinheiro.



Entre em contato
Acesse nosso formulário de contato:
http://www.dicasparapresente.com.br/contato/

Aguardamos seu retorno!

Muito Obrigado,
Dicas Para Presente
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