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O site
Lançado em 9 de Fevereiro de 2006, o Jardineiro.net é hoje um dos site mais
respeitados quando o assunto é plantas ornamentais, jardinagem e paisagismo.
Somos referenciados pelo público formador de opinião, em artigos técnicos e
científicos, livros, cursos e palestras. Nosso conteúdo é formando principalmente por
centenas de fichas técnicas de plantas ornamentais, organizadas em diferentes
critérios, para facilitar a busca, além de artigos técnicos sobre jardinagem e
paisagismo. Contamos ainda com:
- Fichas técnicas de pragas e doenças comuns no jardim
- Resenhas de softwares do setor de jardinagem, paisagismo e botânica
- Perguntas respondidas (enviadas por e-mail pelos usuários do site)
- Glossário de termos técnicos e botânicos
- Nova Seção: Agenda de Eventos
- Amplo diretório de empresas e profissionais da área, com mais de 3 mil empresas
cadastradas
- Novíssima seção: Entrevistas com Paisagistas
- Fórum com mais de 1.300 usuários registrados
A atualização de nosso conteúdo é praticamente diária, com novidades que podem ser
conferidas na página inicial do site, através do feed enviado por e-mail, nas páginas
oficiais no Facebook, Twitter e mais recentemente com presença no Pinterest.
O site Jardineiro.net publica apenas conteúdos originais, em português, dentro da
temática do setor de plantas ornamentais e utiliza imagens próprias ou sob a licença
Creative Commons. Não publicamos links de download ilegais, material pornográfico,
nudez ou conteúdo escatológico. Nosso conteúdo respeita rigorosamente as regras do
Google AdSense, quanto ao tipo de material veiculado.
Nosso site é responsivo, ou seja, ele pode ser acessado em computadores tipo
desktop, notebooks, tablets e celulares.

Confira nossos números

Sessões

291.241

Visitantes Únicos/Mês

215.910

Páginas por sessão

2,82

Tempo por sessão

00:03:42

Taxa de Rejeição

69,28%

Fãs na página oficial no Facebook

Fãs na página oficial no Google+

Leitores do Feed por E-mail

PageRank

25.361

850

12.167

4

Perfil dos usuários
Sexo

Idade

Uso de Dispositivos

Localização:

Como anunciar
- Banners
- Cadastro no Diretório de Empresas e
Profissionais

Posição e distribuição dos Banners
Exemplo 1 - Página Inicial

Espaços:
Retângulo Médio:
Exibido em todas as
páginas
(formato 300 x 250)
CPM: R$0,90
CPC: R$0,39

Banner:
Exibido na Página
Inicial, Arquivos,
Categorias e Índices
(formato 620 x 150)
CPM: R$1,26
CPC: R$0,30

Botão:
Exibido em todas as
páginas
(formato 135 x 135)
R$114/mês

Exemplo 2 - Página de Ficha Técnica

Espaços:
Retângulo Grande:
Exibido em todas as
fichas técnicas plantas, pragas e
doenças, softwares
(formato 336 x 280)
CPM: R$2,40
CPC: R$0,36

Banner Grande:
Exibido nas Fichas
técnicas e Artigos
*Nos artigos é exibido
em duas posições,
uma acima da dobra
e outra abaixo
(formato 620 x 200)
CPM: R$2,40
CPC: R$0,30

Cadastro no Diretório de Empresas e
Profissionais:

Conheça nosso diretório, acesse:
http://www.jardineiro.net/empresas-profissionais
Uma forma rápida e econômica de anunciar seus produtos
e serviços.
*Todas as formas de anúncios, incluindo banners ou cadastro no diretório,
podem ser pagas através do Paypal ou por depósito bancário. Entre em
contato para maiores detalhes: contato@jardineiro.net
**No momento não estamos trabalhando com artigos patrocinados, resenhas
pagas, anúncios enviados via e-mail ou feed, anúncios enviados através das
mídias sociais. Tem uma proposta diferente? Envie para nós:
contato@jardineiro.net
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