
O Portal do Franchising é o Guia Oficial de 

Franquias da ABF (Associação Brasileira do 

Franchising) no digital. 

 

Reunimos informações sobre franquias, 

fornecedores e notícias sobre o Franchising do Brasil. 

 

Amplie o seu canal de prospecção e atraia mais 

candidatos para sua marca anunciando em nosso 

Portal! 

 

Mídia Kit - Portal do Franchising 



Monitoramento de Público e Cadastros 2016 

Fonte: Google Analytics e Tribecca 2016 



Portal do Franchising - Cata Franqueado 

O Cata Franqueado é nossa principal indicação para captação 

de candidatos. Nesse espaço a marca contará com: 

 

• Logo em destaque em todas as telas de resultados de 

buscas selecionadas em que a marca fizer parte; 

 

• Mini site com dados da franquia, história da marca, 

treinamento e apoio fornecido e vídeo institucional; 

 

• Formulários de contato espalhados pelas telas de 

resultados de busca e, também no mini site, para 

recebimento de cadastros de investidores interessados; 

 

Além dos cadastros, é uma ótima opção para fortalecer sua 

presença digital.  

 

Valor anual líquido : 9.720,00 em 12x 810,00 



 

Super Home: aparece no topo da tela, à direita do logo do 

Portal. Destaque e visibilidade para sua marca na página 

inicial. 

 

Valor anual líquido: 21.600,00 em 12x 1.800,00 

 

Vitrine: destaque imenso na Home do Portal. Com apenas 

um clique no botão “Conheça Essa Franqua!” o interessado 

é direcionado para o mini site no Portal ou para a página de 

franquias da marca. 

 

Valor anual líquido: 6.912,00 em 12x 576,00 

 

Retângulo Home: aparece na página inicial, à direita das 

matérias em destaque. Esse espaço dará mais visibilidade 

para sua marca no Portal. 

 

Valor anual líquido: 15.120,00 em 12x 1.260,00 

 

Portal do Franchising - Banners 



Portal do Franchising - Banners 

Aparecem no resultado de busca pelo 

segmento de atuação da empresa, no 

topo da tela. 

 

Clique aqui e verifique os valores dos 

banners. 

Super Segmento 

http://www.portaldofranchising.com.br/anuncie/anuncie-no-portal-do-franchising/


Portal do Franchising - Banners 

Esses banners tem excelente custo x 

beneficio. Aparecem em umas das áreas 

mais visitadas do Portal, as buscas do 

Guia de Franquias. 

 

Sua marca aparece no topo da tela das 

páginas de buscas. Isso aumenta sua 

visibilidade e te dá ainda mais destaque no 

Portal 

 

Clique aqui e verifique os valores dos 

banners. 

Super Busca 

http://www.portaldofranchising.com.br/anuncie/anuncie-no-portal-do-franchising/


Portal do Franchising - Banners 

Sua marca em destaque nas páginas 

internas de conteúdo do Portal (exceto 

Guias de Franquia e de Fornecedores). 

 

Banner no topo da tela, à direita do logo do 

Portal. 

 

Valor anual líquido: 7.884,00 em 12x 657,00 

Super Internas 



Vídeo Conheça a Franquia 

 

O anúncio de vídeo no Portal do Franchising é uma 

excelente oportunidade de atrair novos candidatos para 

ampliar a franquia. 

 

Na Home, aparece  em Conheça as Franquias. (randômico). 

 

Os vídeos também serão apresentados dentro do mini site, 

nos resultados de buscas em que a marca for selecionada, 

dentro do seu segmento e na área Vídeos.  

 

OBS: Esse espaço é exclusivo para quem tem o Cata 

Franqueado. 

 

Valor anual líquido: 1.632,00 em 12x de 136,00.  



Anuncie agora! 

Anunciar no Portal do Franchising é um excelente negócio para 

a sua marca. Entre em contato conosco para tirar suas dúvidas e 

dar início à sua campanha. 

 

Política Comercial para Associados 

 

Todos os valores são tabelados, porém temos uma política de 

desconto no Cata Franqueado para grupos empresarias que 

funciona da seguinte forma: 

 

● Grupo com até 4 marcas anunciantes: a primeira paga valor 

cheio e as demais tem 20% de desconto. 

 

● Grupo com 5 marcas anunciantes ou mais : todas tem 20% 

de desconto. 

 

Caso a rede franqueadora associada seja suspensa do quadro 

associativo pela ABF, ficarão suspensos todos os espaços de 

publicidade contratados. 

 

 

 

Comercial 

11 3097-9020  

www.tribecca.com.br 
publicidade@portaldofranchising.com.br 
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