Destaques
Para zona de destaques, cobramos 7.000,00 (sete mil kwanzas) para 5 dias, o que
equivale a 1400,00 Kz por dia.

Além das publicidades que podemos inserir na nossa pagina de Youtube, Página
e Grupo de Facebook, pagina de Instagram e outros, o site constitui a nossa principal via
com uma média de quase três mil visualizações dia, temos várias zonas de publicidade
(banner estático ou animado, vídeos ou texto).
Publicidade
Para Publicidade, temos três Zonas
1. Topo da Pagina na Horizontal (Medida do Banner 728x90)
2. Topo depois da barra de destaques (Medida 468x60)
3. Lateral (Medida do Banner 600x600)
4. No interior de cada notícia, em qualquer posição (Medidas do banner 728x90 ou
468x60)
5. Parte de Baixo de Cada Noticia aberta (Medida do Banner 728x90)
6. Parte de baixo do site, (Medidas do banner 728x90 ou 468x60)

Para o número 1,2, 3 e 4 cobramos 11.000,00 (Onze Mil Kwanzas) para 7 dias, o que
equivale a 1.571,43 (Mil Quinhentos e Setenta e Um Kwanzas e Quarenta e Três
Cêntimos) por dia.
Para o número 5 e 6, cobramos 7000,00 (Sete Mil Kwanzas) por 7 Dias, o que equivale
a 1000,00 (Mil Kwanzas) por dia.
Em qualquer um dos banners podem ser adicionados links para redirecionar a um
outro site, página de instagram ou facebook, com excepção dos sites concorrentes.
Publi-Reportagem (Reportagem com intuito de publicitar): Dependemos da
dimensão do evento, do objetivo do artista ou grupo de interessados. Depois de
avaliados estes itens, passamos para negociação. Elas vão desde a Entrevista,
Reportagem num evento (Fotos ou Vídeos).

Programas de Rádio
Temos acesso ao nosso próprio Programa de Rádio (Nação Hip Hop) e a outros
parceiros em cerca de 5 rádios. Mediante o interesse do cliente (musico ou organizador
de evento), criamos as condições para entrevistas nestes programas. Tratam-se apenas
de programas de Hip Hop.

Os Pacotes promocionais dão acesso as partilhas nas nossas páginas de redes sociais
(Twitter, Facebook, Instagram e Google +), onde temos mais de 70.000 Seguidores e
crescemos todos dias

Postagem
Qualquer um dos Pacotes inclui também o pagamento normal do Post que é no valor de
1.500,00 Kz para quem escolhe um dos pacotes e 2.000,00 Kz para quem quiser apenas
postar. Há ainda a opção de pagar 8.000,00 (Oito Mil Kwanzas) mensal e postar as
músicas que lhe interessar até o fim do mês. Músicas de um mesmo artista ou
produtora/label

Todos os pagamentos devem ser feitos via transferência ou depósito bancário. Para
quem reside fora do território angolano, entre em contacto para poder fazê-lo via
Paypal.

Banco de Fomento Angolano (BFA)
Conta 6814-7596/30
Iban 0006.0000.6814.7596.3011.0
Beneficiário: Edivaldo Soares Francisco dos Santos
Telemovel: 923700006
E-mail: familiareal@hotmail.com

