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Rede de portais 2A+ Life Sciences 

 
 

A rede de portais 2A+ Life 

Sciences inclui os portais: 

www.doisamaisfarma.com.br  

www.doisamaiscosmetica.com.br 

www.doisamaisalimentos.com.br  

 

Os três portais são navegados 

diariamente por profissionais de 

pesquisa e de consultorias, pelo 

universo industrial, pelas 

agências reguladoras e órgãos 

oficias, até o consumidor final.   

 

Em comum, a abordagem 

focada em Boas Práticas de 

Fabricação e as novas 

tecnologias usadas para o 

controle de contaminação e 

garantia de qualidade de 

produtos. 

 

2A+Farma, 2A+Cosmética e 2A+ 

Alimentos agregam temas 

importantes como Automação, 

Inspeção e Controle de 

Qualidade, Matéria-prima, 

Cadeia fria, HVAC, Salas Limpas, 

Logística, Qualificação, 

Validação, Rastreabilidade, 

dentre outros.  

Público-alvo 

O público-alvo dos Portais 

2A+Life Sciences é formado 

por tomadores de decisão de 

contratação e compra das 

indústrias, fabricantes de 

produtos finais, fabricantes de 

matérias-primas, fabricantes 

de embalagens e máquinas, 

fornecedores de serviços para 

as indústrias e consumidores. 

 

Os portais são voltados 

também para profissionais de 

marketing, das áreas de 

qualidade e qualificação, 

engenheiros de aplicação e 

gestores. Inclui profissionais de 

nutrição, microbiologistas, 

químicos, pesquisadores, 

professores, administradores, 

cientistas e estudantes, e 

gestores de logística. 

 

 
O melhor custo-

benefício entre sua 

empresa e novos 

negócios. VEJA 

COMO FUNCIONA: 

 

* Você contrata um 

anúncio em formato 

de banner animado 

em 1 ou mais portais 

e recebe um Sistema 

360º 

MULTIDIMENSIONAL 

DE DIVULGAÇÃO 

composto de Mídias 

Sociais, Newsletters, 

TV, Revistas e Guias 

Digitais, e-mail 

marketing e Notícias 

no Portal. Fazemos 

seu banner sem custo 

extra 

 

* Cativamos o melhor 

cliente em potencial 

fornecendo para ele 

conteúdo relevante e 

de qualidade 

 

* Estamos 24 horas ao 

alcance de seu 

cliente em qualquer 

lugar do mundo! 

 

* Fornecemos 

relatórios com 

estatísticas do 

Wordpress, Godaddy 

e Google sobre 

acessos às páginas 

do Portal onde 

aparecem seus 

anúncios. Você fica 

sabendo do retorno 

de seu investimento. 

 

 

 
 

http://www.doisamaisfarma.com.br/
http://www.doisamaiscosmetica.com.br/
http://www.doisamaisalimentos.com.br/


 Página 3                                        Mídia kit – Portais 2A+ Life Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatos de anúncios disponíveis nos Portais 

 

 

 

 

1 – Full banner (695 x 134px):  

- grande destaque em todas as 

páginas; 

- pode ser dinâmico; 

- ao contratá-lo, o módulo é 

bônus. 

 

2 – Randômico (768 x 384 px): 

- grande destaque na home; 

- randômico, tendo como gancho 

trocar de lugar com as principais 

notícias; 

- ao contratá-lo, o módulo é 

bônus. 

 

3 – Semi full banner superior  

(723 x 113 px): 

- grande destaque na home; 

- posição privilegiada entre as 

notícias randômicas e as últimas 

notícias, potente gancho; 

- ao contratá-lo, o módulo é 

bônus.  

 

4 – Módulo(263 x 193 px): 

- destaque na home; 

- aparece em todas as páginas do 

Portal; 

- ele troca de posição 

verticalmente, sempre na mesma 

coluna a cada acesso do 

internauta ao Portal de forma 

randômica aleatória. 

 

5 – Semi full banner central 

(723 x 113 px): 

- grande destaque na home; 

- posição privilegiada abaixo das 

notícias randômicas e das últimas 

notícias - potente gancho. 
- ao contratá-lo, o módulo é 

bônus. 

 
 

6 – Seção com o nome e notícias de sua empresa e 

clientes em potencial. 

- Anúncio nobre; 

- - ao contratá-lo, o módulo é bônus. 

 

*  Consulte outros formatos e posições e formatos 

especiais. Verifique o comportamento e o destaque 

dos banners agora em um de nossos portais.  

* novos formatos e layout do site poderão ser criados a 

critério dos gestores. 

 

 

• Produzimos relatórios regulares de visualizações.  
 

   Clique na imagem para aumentá-la  

http://www.doisamais.com.br/wp-content/uploads/2019/03/formatos-banner.jpg


 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Legenda descrevendo imagem ou elemento gráfico. 

• Qual a chance do seu cliente 

em potencial estar consultando 

o smartphone dele neste 

momento? Ou então o tablet? 

Ou então buscando informação 

de interesse na internet pelo 

computador? Esteja onde seu 

cliente está. E com custo-

benefício muito melhor. O 

melhor custo-benefício para 

contatar seu cliente. 

 

• Quando alguém chega ao site 

da sua empresa através de uma 

busca na internet é bom, mas 

ele chega sem referências. 
Quando alguém chega ao seu 

site através do de um portal de 

conteúdo de qualidade, ele já 

chega com seu site avalizado, 

indicado por um Portal de 

qualidade e reconhecido pelo 

setor. 
 

Entre no mundo digital e conheça a série de vantagens  

 
O melhor custo-

benefício para 

contatar seu 

cliente. 

 

Sua empresa 

gasta uma 

grana em mídia 

que não tem 

como 

comprovar a 

audiência de 

seu anúncio? 

Pergunte-se 

quem realmente 

está ganhando 

com isso. 

 

Nossa atividade-fim é a melhor 

informação e a mais ampla 

comunicação atingindo os 

profissionais de decisão 

administrativa das empresas e 

também as mais renomadas 

instituições. 

Nosso objetivo comercial é 

fazer sua empresa ter mais 

consultas de clientes.  

 

• O melhor custo-benefício 

para contatar seu cliente. 

Sua empresa gasta uma grana 

em mídia que não tem como 

comprovar a audiência de seu 

anúncio? Pergunte-se quem 

realmente está ganhando 

com isso. Aqui oferecemos 

informações confiáveis sobre 

alcance da divulgação e com 

melhor custo-benefício. 

 

• Oferecemos o melhor custo-

benefício e estamos 24 horas 

ao alcance de seu cliente em 

qualquer lugar do mundo. 

 

• Leve a melhor ideia para sua 

empresa nos dias de hoje em 

sua reunião de alinhamento: 

divulgação é sempre bom, 

mas é muito caro? Conheça 

nosso Sistema de Divulgação e 

compare com os outros, tanto 

no preço, quanto na eficácia 

comprovável.  

 

• Aumente as visitas 

qualificadas ao site da sua 

empresa. 

 

• aumente a oportunidade de 

negócios e consultas de 

clientes em potencial. 
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• Tenha a melhor exposição de 

marca e reforço no 

posicionamento de mercado 

relacionando a imagem de sua 

empresa com qualidade e 

modernidade. 

 

• Fornecemos relatórios com 

estatísticas do Godaddy, 

Wordpress e Google sobre 

acessos às páginas do Portal 

onde aparecem seus anúncios. 

Você fica sabendo do retorno 

de seu investimento. 

 

• Não faça média com 
qualquer um, faça média com 

o mercado. Relacione com as 

principais instituições do setor, 

mas dê ênfase para os agentes 

de mercado. 
 

http://www.cosmetichain.com/
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Portal x Mídia Impressa  
 

• Na publicação impressa, você não sabe 

quantos leitores efetivamente abriram a 

página de seu anúncio. Nós fornecemos 

estatística de acessos às páginas de seu 

anúncio em nosso Portal. A “tiragem” do 

Portal é sincera e fornecida por estatísticas 

do Google, Godaddy e Wordpress. 

 

• Na impressa, depois de ler a matéria uma 

vez, quantas vezes você volta a ler a 

mesma página e retorna para ver um 

anúncio publicado nela?  

 
 

No Portal, as atualizações diárias têm o 

potencial de levar o internauta a ver seu 

anúncio todo dia. No período de 30 dias, 

são 30 visualizações em potencial. O 

Portal não envelhece e não é esquecido 

em algum canto. 

    
• No Portal, publicamos notícias sobre seus 

produtos e serviços regularmente, 

podendo mudar a mensagem quando for 

interessante a qualquer momento. Não é 

preciso esperar a próxima edição. 

 

• O Portal está em formato adequado 

para visualização em Tablets e 

Smartphones. 

 

• O Portal é ecologicamente correto, não 

utiliza papel.  
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Quem anuncia em mais de um portal tem descontos exclusivos  

  

 

 

 

 

O Portal www.doisamaiscosmetica.com.br 

envolve todas as atividades 

correlacionadas ao universo cosmético, 

desde pesquisa, passando pelos 

fornecedores e dando ênfase na 

indústria até o consumidor final. Neste 

portal também são abordados temas 

como Higiene Pessoal e Perfumaria. 

 

O Portal www.doisamaisfarma.com.br  

envolve todas as atividades 

correlacionadas  ao universo 

farmacêutico desde pesquisa, 

passando pelos fornecedores e dando 

ênfase na indústria até o consumidor 

final. Neste portal são abordados temas 

como salas limpas, HVAC, Validação e 

Cadeia fria. 

 

O Portal www.doisamaisalimentos.com.br  

segue os padrão dos portais da  rede, 

com ênfase em temas. Neste portal 

também são abordados temas 

Inspeção e Controle de Qualidade, 

Ingredientes, Logística e Segurança 

Alimentar. 

 

Ações de marketing conjuntas pontuais 

unem o portal 2A+ Alimentos a esses 

O anunciante tem opções que podem 

envolver um portal exclusivo ou um pool 

de acordo com suas necessidades 

estratégicas. Os descontos são 

progressivos de acordo com os portais 

escolhidos. 

 

Essas facilidades são uma realização da 

2A+ Portais de Notícias 

www.doisamais.com.br  

 

Conheça os valores promocionais para 

anúncios neste mês. Solicite a tabela de 

valores para investimento e mais 

informações pelo e-mail 

marketing@doisamais.com.br  

 

Para assessorias de imprensa enviar 

sugestões de pauta: 

pauta@doisamais.com.br aos cuidados de 

Redação. 

 
Informações podem sofrer alterações sem 

aviso prévio e de acordo com os critérios dos 

gestores dos portais. 

–2019 

 
 

 

 
 

http://www.doisamaiscosmetica.com.br/
http://www.doisamaisfarma.com.br/
http://www.doisamaisalimentos.com.br/
http://www.doisamais.com.br/
mailto:marketing@doisamais.com.br
mailto:pauta@doisamais.com.br
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www.doisamais.com.br 

 

 
 

http://www.doisamais.com.br/

