Sobre o Lisboando.pt
O
Lisboando.pt
é uma 
página web dedicada a Lisboa
e com conteúdo variado
como restaurantes, museus, monumentos, bares e cafés, etc.

O Lisboando nasceu
com uma missão
muito simples: ajudar as pessoas a
aproveitar melhor a capital portuguesa, fornecendo 
informação
e
serviços
locais
pertinentes, e de interesse para o cliente.

Anunciantes
Há um círculo virtuoso muito importante nas parcerias: se os nossos anunciantes
crescem, nós também crescemos. Por sua vez, 
se nós crescemos, os seus
negócios também crescem.
É tão simples quanto isso.

Por este motivo, temos uma missão e obrigação para com quem anuncia na nossa
rede, queremos que se sintam bem atendidos e que as suas necessidades estejam
cobertas, 
para ajudarvos a ter o maior retorno de investimento possivel
.

Estamos 100% disponíveis para responder às exigências dos nossos anunciantes e
estamos abertos a quaisquer modificações e actualizações necessárias que visem
melhorar o retorno do investimento que fazem.

Para saber mais sobre nós, por favor visite a nossa web corporativa em 
www.guiajando.co
.
Para dúvidas ou outras questões: 
info@lisboando.pt
.
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O nosso público
Ao contrário de outros sites turísticos, o Lisboando.pt focase em informação
especializada (i.e., com valor local), útil e prática, de modo a que os visitantes
possam poupar tempo e dinheiro na organização da sua visita a Lisboa, ou a
encontrar um restaurante, saber o horário de um museu, etc.

COMPORTAMENTO

WEB
Quando um utilizador entra no Lisboando.pt significa que:
● Vem de viagem
: estará na 
segunda fase de planificação
da mesma.
Procura alojamento (hotel, hostel, apartamento, etc.) e actividades (o que ver,
onde ir, visitas guiadas e outras experiências, como spas, passeios de barco,
provas de vinho, etc.);
● É local
e, neste caso, navega pelas sugestões de restaurantes, bares e
cafés, tal como por conteúdo dedicado aos monumentos, museus e outras
atracções.

MAILING
Temos uma mailing onde os nossos visitantes subscrevem voluntariamente a nossa
mailing list para receber informação para organizar a sua viagem. Assim, este é 
o
momento ideal para fazer o 
pitch
da oferta dos nossos partners
aos subscritores.
Regra geral, os subscritores recebem até 3 emails distintos por cada subscrição. Estes
emails incluem informação, serviços e produtos de utilidade para a sua viagem.
Contamos actualmente com uma taxa de abertura do email de 60% e aproximadamente
30% de CTR.
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Números actuais
TRÁFICO WEB
● Mais de 15 mil visitas por mês 
(e em crescimento)
● Mais de 80 mil impressões em banners por mês

PAÍSES (%)
● Portugal, 80%
● Brasil, 10%
● Outros, 10%

Alguns números de 2014 da nossa rede (da qual faz parte o Lisboando.pt)
●
●
●
●

Mais de 1.200.000 visitantes únicos
Mais de 2 mil noites de alojamento vendidas
Cerca de 70 mil Euros vendidos em passes turísticos
Cerca de 20 mil Euros vendidos em visitas guiadas (tours)
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Publicidade
● Targeting geográfico:
Cidade, País, etc.
● Targeting de conteúdos:
destino ou tema (guia de Lisboa, ou “Lisboa com
crianças”)
● Formatos de publicidade
○ Links
○ Banners
○ Mailing / newsletter

Links (preçário)
Enlaces simples directos para uma URL sua, com boa visibilidade na página (a constar na
secção superior da sidebar direita, ou até em páginas específicas, inseridos no próprio
conteúdo).

Preços por mês
1  2 links

80€
49€


3  4 links

65€
45€


> 4 links

55€
39€


Para saber mais sobre nós, por favor visite a nossa web corporativa em 
www.guiajando.co
.
Para dúvidas ou outras questões: 
info@lisboando.pt
.
Lisboando.pt © 2015

Banners
● Header
(1 banner)  
728x90

● Content
(1 banner)  
336x280

● Left / Right Column
(1 ou 2 banners)  
336x280
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● Below Content 
(1 banner)  
336x280
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Dois planos de compra de publicidade à escolha
O anunciante tem à disposição 2 opções de compra de publicidade em banners: CPM (i.e.
compra 
X
mil visitas) ou um preço fixo mensal.
CPM

MENSAL

728x90 Header

2,2 €

50 €

336x280 Content

2,5 €

60 €

160x600 Right Column

1,5 €

30 €

160x600 Left Column

1,5 €

30 €

1€

20 €

336x280 Below Content

Obviamente, monitorizaremos constantemente os resultados dos banners do anunciante de forma a
garantir (e superar) os resultados esperados.

Promo Mailing
0,12€ por cada envio (subscritor)
● A nossa mailing está activa de momento para 5 destinos e é altamente efectiva:
○ Taxa de abertura do email: 70%
○ Clicks: 
49,6%
● Alcance estimado de 2000 utilizadores mensais em época baixa,
6.000
utilizadores por mês em época alta.
● NÃO vendemos contactos; vendemos a publicidade dentro da newsletter:
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Artigos (blog, páginas, etc.; “publireportagem”)
400€ publicação única
Poderá também anunciar a sua marca, produto ou serviço através de um artigo/
post
na
nossa página. Tanto o conteúdo como qualquer média (fotos, vídeos) deverão ser
indicados pelo anunciante.
A aceitação do artigo está sujeita a revisão pela nossa parte, obviamente.
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Packs e preços
Pode também optar por um dos seguintes cabazes de publicidade:

PLANO STARTER
Brand Reach Trimestral 
330€
●
●
●
●

Banner “Header”
2 links (“right column”)
300 Mailings (100 x mês)
50 mil impressões em banners “below the content”

PLANO PRO
Brand Reach Trimestral 
540€
●
●
●
●

Banner “Header”
Banner “Content”
4 links (“right column”)
300 Mailings (100 x mês)

PLANO PREMIUM
Brand Reach Trimestral 
1.700€
● Todos os banners (header, 2 sidebars, content, below content)
● 10 links (sidebars)
● Mailings GRÁTIS
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Lisboando.com
Também administramos a web 
Lisboando.com
, em espanhol e direccionado para
viajantes que falam o idioma. Números:
TRÁFICO WEB
● Mais de 30 mil visitas por mês 
(e em crescimento)
● Mais de 100 mil impressões em banners por mês
PAÍSES (%)
● Espanha ≈ 85%
● América Latina e outros ≈ 15%

Outros serviços
Reviews de produtos, serviços ou promoções
Pode enviarnos os produtos que deseje, ou para que publiquemos um artigo de
opinião/
review
, embora sem qualquer garantia de publicação. 
Contacto no fim do
documento.

Links para SEO
Não vendemos links na nossa página ou, quanto muito, não sem o famoso 
rel=”nofollow”
.
Se tem alguma oferta parecida que considere adequada, escrevanos. 
Contacto no fim do
documento.

Convites: notas de imprensa, blogtrips, degustações, review de
restaurante, etc.
Se quiser convidarnos a utilizar o seu serviço (uma tour, por exemplo), visitar e escrever
um artigo sobre o seu restaurante, ou para alguma nota de imprensa, teremos todo o
prazer em aceitar o convite. 
Contacto no fim do documento.

Acções nas redes sociais (Facebook, Twitter, Google+)
Também estamos abertos a promover a sua marca através de acções nas redes sociais,
como passatempos, por exemplo 
(para mais informação, consulte a última página)
.
Exemplo Facebook.
Imaginemos que o parceiro é um restaurante. Durante 3 semanas aceitaremos fotos de
Lisboa que publicaremos na pág. de Facebook do Lisboando.pt, sendo a foto vencedora a que tiver mais Likes.
O vencedor ganha um jantar para 2 pessoas no restaurante do anunciante.
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Outras propostas
Estamos abertos a propostas diferentes, sempre e quando houver correspondência com a
temática e contexto do Lisboando.pt. 
Contacto no fim do documento.

Para saber mais sobre nós, por favor visite a nossa web corporativa em 
www.guiajando.co
.
Para dúvidas ou outras questões: 
info@lisboando.pt
.
Lisboando.pt © 2015

E as redes sociais?
Actualmente, em toda a rede Guiajando, temos visibilidade em todas as nossas contas
perante uns 5 mil seguidores (“orgânicos”, isto é, obtidos naturalmente e por interesse dos
próprios) em todas as nossas contas de redes sociais (Twitter, Facebook, Pinterest, etc.).
Honestamente, isto aconteceu porque sempre nos esforçámos tanto a trabalhar no nosso
posicionamento nos motores de pesquisa, que deixámos as redes sociais meio
abandonadas.
Não nos parece, portanto, que seja algo do qual nos possamos gabar. No entanto,
estamos a fazer um esforço massivo durante 2015 para poder trazer mais valor aos
nossos parceiros anunciantes, e possibilitarlhes também maior visibilidade nas redes.
Assim sendo, e enquanto não tenhamos um seguimento realmente valioso, todos 
os
nossos anunciantes serão mencionados
nas nossas redes sociais, 
sem qualquer
custo
.

CONTACTO
Pedro Rodrigues
info@lisboando.pt
+351 938 599 846
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