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Rede de portais de notícias 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  

www.doisamaisremedios.com.br 

 

Os quatro portais são navegados 

diariamente por profissionais com 

poder de decisão da indústria ao 

varejo, de pesquisa e de 

consultorias, pelo universo 

industrial, pelas agências 

reguladoras e órgãos oficias, até 

o consumidor final.   

 

Em comum, a abordagem 

focada em negócios, Boas 

Práticas de Fabricação, 

rastreabilidade, cadeia fria, 

logística, as novas tecnologias 

usadas para o controle de 

gestão ESG, boas práticas de 

engenharia, controle de 

contaminação e garantia de 

qualidade de produtos e 

serviços. 

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 os 

consumidores. 

 

Os portais são voltados 

também para profissionais de 

marketing, das áreas de 

qualidade e qualificação, 

engenheiros de aplicação e 

gestores. Inclui profissionais de 

medicina, farmácia, 

enfermagem, 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/
http://www.doisamaisremedios.com.br/
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1 – Dimensões: 714 x 129 pixels 

- grande destaque em todas as 

páginas; 

- pode ser dinâmico; 

- ao contratá-lo, o banner 5 é bônus. 

 

2 – Dimensões: 660 x 330 pixels 

- grande destaque na home; 

- randômico, tendo como gancho 

trocar de lugar com as principais 

notícias; 

- ao contratá-lo, o banner 5 é bônus. 

 

3 – Dimensões: 675 x 102 pixels 

- grande destaque na home; 

- posição privilegiada entre as notícias 

randômicas e as últimas notícias, 

potente gancho; 

- ao contratá-lo, o banner 5 é bônus. 

 

4 – Dimensões: 675 x 102 pixels 

- destaque na home; 

- aparece em todas as páginas do 

Portal; 
- troca de posição na seção da coluna 

a cada acesso 

- posição privilegiada 

 

5 – Dimensões: 263 x 193 pixels 

- grande destaque na home; 

- posição privilegiada abaixo das 

notícias randômicas e das últimas 

notícias - potente gancho. 
- ao contratá-lo, o banner 5 é bônus. 

 

6 – Dimensões: 263 x 193 pixels 

-  destaque na home e em todas as 

páginas; 

- coluna da direita central 

- troca de posição na seção da coluna 

a cada acesso 

 
 

*  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  

Formatos de anúncios disponíveis nos Portais 2A+ Alimentos, 

2A+ Farma e 2A+ Cosmética 

 

 

 

 

http://www.doisamais.com.br/wp-content/uploads/2019/03/formatos-banner.jpg
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Formatos de anúncios disponíveis no Portal 2A+ Remédios 

 

 

 

1 – Dimensões: 1300 x 220 px: 

- grande destaque em todas as 

páginas; 

- pode ser dinâmico; 

- ao contratá-lo, o banner 5 é bônus. 

 

2 – Dimensões: 943 x 487 px: 

- grande destaque na home; 

- randômico, tendo como gancho 

trocar de lugar com as principais 

notícias; 

- ao contratá-lo, o banner 5 é bônus. 

 

3 – Dimensões: 1200x 200 px: 

- grande destaque na home; 

- posição privilegiada entre as notícias 

randômicas e as últimas notícias, 

potente gancho; 

- ao contratá-lo, o banner 5 é bônus. 

 

4 – Dimensões: 1200x 200 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 – Dimensões: 262 x 192 px:  

- grande destaque na home; 

- posição privilegiada abaixo das 

notícias randômicas e das últimas 

notícias - potente gancho. 
- ao contratá-lo, o banner 5 é bônus. 

 

6 – Dimensões: 262 x 146 px: 

-  destaque na home e em todas as 

páginas; 

- coluna da direita central 

- troca de posição na seção da coluna 

a cada acesso 

 

 

*  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  

https://www.doisamaisremedios.com.br/wp-content/uploads/2021/05/formatos.jpg
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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. 

 

 

 

 

* Aumente as 

visitas qualificadas 

ao site de sua 

empresa 

• 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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

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.  
 

Foto criada por rawpixel.com - br.freepik.com  
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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  

aborda temas como Inspeção e 

Controle de Qualidade, Ingredientes, 

Logística e Segurança Alimentar, dentre 

outros. 

 

 

 
 

O Portal www.doisamaisremedios.com.br  

segue o padrão dos portais da  rede, com 

ênfase em temas ligados ao varejo. Neste 

portal também são abordados os 

lançamentos em medicamentos e 

discussões sobre as principais doenças. 

 

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. 

 

Conheça os valores promocionais para 

anúncios. Mais informações pelo e-mail 

marketing@doisamais.com.br  

Para assessorias de imprensa enviar 

sugestões de pauta: 

pauta@doisamais.com.br  

 

Informações podem sofrer alterações sem 

aviso prévio e de acordo com os critérios 

dos gestores dos portais. 
  

 
 

http://www.doisamaiscosmetica.com.br/
http://www.doisamaisfarma.com.br/
http://www.doisamaisalimentos.com.br/
http://www.doisamaisremedios.com.br/
mailto:marketing@doisamais.com.br
mailto:pauta@doisamais.com.br
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Porque coloca você, sua empresa, seus 

produtos e/ou serviços em contato com um 

público qualificado e interessado composto 

de potenciais clientes. Através de estratégias 

e ferramentas exclusivas, o Sistema 360 graus 

de divulgação da 2A+ direciona sua 

mensagem para gestores de empresas que 

lhe interessam e tem poder de decisão. 

Qual é o principal diferencial da 2A+ ? 

É a Qualidade de nossos seguidores e de 

nosso conteúdo associada à ética de nossa 

gestão. Através de estratégias exclusivas, 

levamos sua mensagem a quem interessa, 

ao gestor melhor qualificado, em seu 

público-alvo. 

Só isso? 

Não. Tem mais, muito mais: 

Estamos cientes que ao anunciar em nossos 

portais sua imagem, a imagem de sua 

Por que anunciar nos sites da 2A+ é uma decisão inteligente? 

  

 

 

 

 

empresa e das marcas que você 

representa estão sendo vinculadas a 

nossa própria imagem. Por isso zelamos 

pela ética diariamente: 

-Selecionamos com critério as notícias 

que recebemos das Agências. Quando a 

notícia vem sem crédito, a autoria é da 

agência da empresa mencionada, 

prática regular em veículos sérios. 

– Quando publicamos notícias de 

terceiros, da mídia, damos o devido 

crédito, não atribuímos a “Redação”, 

não tomamos posse do que não é nosso. 

– produzimos conteúdo próprio com 

jornalismo de primeira qualidade com 

entrevistas exclusivas com gestores 

graduados e com poder de decisão das 

principais empresas nacionais e 

multinacionais. Isso traz vantagens de 

valor inestimável. O próprio gestor e os 
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demais gestores da empresa são 

levados a se interessar pelas notícias 

dos portais e, portanto, entram em 

potencial contato com anúncios de 

nossos apoiadores. A concorrência 

desses gestores tende a nos visitar pra 

acompanhar o que acontece no 

mercado. Forma-se uma nata de fiéis 

seguidores de toda uma seleta 

categoria de mercado e seu anúncio 

ganha uma visibilidade de Qualidade 

insuperável. 

– Não é incomum que outros veículos 

reproduzam nosso conteúdo. Neste 

caso exigimos que incluam um link para 

nosso portal. Ou seja, a audiência deles 

enriquece a nossa e amplia o alcance 

de nossos anunciantes. 

Então, anunciou, vendeu? 

Não. Sejamos éticos e honestos, além 

de eficientes. A nossa proposta é levar 

qualificados gestores de clientes em 

potencial a entrar em contato com sua 

mensagem, a conhecer seus produtos 

e serviços e a manter as virtudes deles 

em sua mente. Desta forma, é 

contundente a possibilidade de 

contatarem sua empresa para incluí-la 

em importantes cotações que podem 

ser para você a diferença entre um 

mês modesto e um mês a ser 

comemorado. Estamos cientes que 

fechar bons negócios envolve todo um 

universo de responsabilidade que vai 

além do contato de um cliente em 

potencial, envolvem a sua qualidade e 

competência, do seu marketing, do seu 

comercial, de sua equipe de 

colaboradores, da dedicação dos 

gestores, do empenho de toda a 

cadeia produtiva em que sua empresa 

se integra, da qualidade de seus 

produtos e serviços, da assistência 

técnica, do relacionamento com seus 

clientes antes e depois do negócio 

fechado, etc. A nossa proposta é 

contribuir de forma importante para que 

tudo isso seja traduzido em uma gama 

de esforços bem-sucedidos. 

Ok, quais as ferramentas e estratégias a 

2A+ utiliza para conseguir isso? 

Respeitando todos os parâmetros de 

qualidade e ética aqui relatados, 

questão de qualidade, e as primeiras 

estratégicas já descritas, outras 

iniciativas compõem ainda o universo de 

do sistema 2A+ de Divulgação. Para 

cada uma, nossa experiência e 

formação leva a um alcance e resultado 

com formato exclusivo e que são 

percebidos por nossos clientes ao longo 

de nosso relacionamento. 

Além do PULO DO GATO, que são ações 

exclusivas para entrar e integrar as 

“bolhas sociais” de seus anunciantes nós 

oferecemos um sistema de divulgação 

integrado, 360 graus, com ações 

coordenadas que se potencializam 

entre si no universo digital. Você escolhe 

um de nossos banners, a partir do 

quanto pretende investir e da visibilidade 

que deseja alcançar no portal, e 

passa  a integrar esse sistema que tem 

como grande diferencial um conteúdo 

de qualidade que tende a atrair o 

interesse dos melhores clientes em 

potencial para a sua empresa. 

Integram nosso Sistema de Divulgação 

às seguintes ações durante a vigência 

de nossa parceria: 

–  artigos sobre seus produtos ou serviços 

– Banner  selo em nossa newsletter 

quinzenal com link para o seu site 

– e-mail marketing exclusivo de sua 

empresa para 15 mil nomes de nosso 

mailing 



 

– divulgação de sua empresa em nossas 

mídias sociais (Instagram, LinkedIn, 

Facebook  e Twitter). 

– Notas e logo de sua empresa em nossa 

revista digital 

– Dados cadastrais e logo de sua 

empresa em nosso Anuário Digital 

– compartilhamento de posts de suas 

mídias digitais com as nossas 

– Nossos portais têm audiência 

selecionada pela qualidade e interesse 

de nosso conteúdo. Todo um novo 

universo de oportunidades estará 

disponível para sua empresa. 

Nosso lema é “Jornalismo feito por 

Jornalistas”, pois isso remete à qualidade 

de nosso conteúdo que honra e se 

mescla ao padrão de sua empresa. 

Mas e se o concorrente já anuncia na 

2A+? 

Por ser um imenso grupo de imersão em 

assuntos atuais abordados com critério e 

qualidade, os Portais de Notícias da 2A+ 

reúnem importantes players de 

fornecedores do mercado, todos, 

naturalmente interessados nos 

seguidores qualificados e com poder 

de decisão que acompanham 

habitualmente suas novidades. 

Desta forma do ponto de vista do 

mercado, os Portais se constituem em 

uma VERDADEIRA FEIRA DE NEGÓCIOS 

e, analogicamente, ao investir em 

anúncios você “posiciona seu estande” 

em local virtual que melhor lhe convier, 

firmando sua presença e 

potencialmente atraindo visitantes 

seletos e dispostos a conhecer seus 

produtos, serviços e novidades. 

Nos Portais, ressaltamos, você faz 

network com o mercado. Não é 

apenas pompa, é circunstância. 

Quem não tiver “estande”, não recebe 

visitas, é preciso ressaltar a bem da 

verdade e sem falsa modéstia. 

Visite nossos Portais de Notícias e 

verifique o comportamento e a 

qualidade de nossas ações: 

www.doisamaisfarma.com.br , 

www.doisamaiscosmetica.com.br e 

www.doisamaisalimentos.com.br 

www.doisamaisremedios.com.br 

 

 

 

 

 

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

