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O Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo desenvolveu um novo site mais rápido, de 

navegação mais simples e, portanto mais direto. 

Temos 10 mil visitas por mês, com 30 mil páginas acessadas. 

Nossas possibilidades de visualização e marketing são: 

 

OPÇÃO 01 

Posicionamento: Espaço Half Banner > 468 x 60 px > aparece em todas as seções do site 

Investimento: R$ 6.000,00 > por mês 

 

OPÇÃO 02 

Posicionamento: Espaço Banner Retangular > 300 x 250 px > aparece em todas as seções do site 

Investimento: R$ 4.000,00 > por mês 

 

OPÇÃO 03 

Posicionamento: Espaço Banner Button > 120 x 60  px> aparece na Home do site 

Investimento: R$ 2.000,00 > por mês 

 

AÇÃO COMPLEMENTAR 

Envio de e-mail marketing > Mensagem do cliente ao nosso mailing especializado com mais de 5.000 

nomes. 

Investimento: R$ 2.500,00 > por disparo 

 

O público alvo, além de arquitetos estudantes de arquitetura e afins é variado e amplo e inclui 

fornecedores e fabricantes de produtos relacionados entre outros. 

 

Cabe destacar ainda que é de responsabilidade do IABsp a organização e realização das Bienais de 

Arquitetura.  Desde que assumimos a direção do IABsp em jan. 2012 temos estruturado a X Bienal de 

Arquitetura de São Paulo para tanto, foi convidado o crítico de arquitetura Guilherme Wisnik como 

curador, que definiu, em conjunto com o IABsp e grande equipe de trabalho o tema  - CIDADE: MODOS DE 

FAZER E MODOS DE USAR, para a décima edição.  O caráter da desse ano propõe apresentar um festival 

pela cidade com varias exposições e debates em simultâneo.   

Esse acontecimento sem dúvida aumentará em muito a visitação e a curiosidade ao site. 
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Localização dos banners na Home e nas seções internas 
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