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Jack Comunica

Quem Somos

Dentro da universidade, a ideia surgiu de criar

um blog para obter um veículo próprio e publicar

conteúdos diversos, sem nenhuma pretensão de

crescimento. Com pouco tempo no ar, fomos

percebendo um alcance surpreendente de

visualizações, o que nos chamou atenção a

aceitação do público.

Foi aí que resolvemos fortalecer e aperfeiçoar a

plataforma digital, diferenciar e agregar novas

oportunidades. O Portal Jack Comunica têm como

propósito levar informação e entretenimento de um

jeito diferente, cada dia mais próximo do leitor e

fazer do Portal de Notícias um porta-voz do povo,

com conteúdos exclusivos e sempre atualizados,

porque Comunicar é o Nosso Dever.
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Tenho 39 anos, nascido em Salvador/Ba, um

soteropolitano nato. Jornalista de profissão sigo o

compromisso e responsabilidade com a verdade e

apuração dos fatos.

Fabio Almeida
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Tenho 26 anos sou natural de Salvador, Bahia. Sou

cadeirante, jornalista, Blogueiro e Digital influencer. Ser

jornalista é também contribuir com o exercício da

profissão e ter na veia a responsabilidade social de

levar informação e entretenimento.

Jacson Gonçalves
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Nossa
História
Nos conhecemos em 2018 e trabalhamos juntos

durante um ano para um veículo de comunicação

realizando coberturas de grandes eventos na capital

baiana.

2018
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2019

Em 2019, construímos uma história de parceria com alguns

trabalhos de assessoria de comunicação para alguns artistas, e foi

daí que surgiu a ideia de criarmos uma plataforma com a nossa

própria identidade, e com isso, ter nosso próprio negócio. Foi

quando em setembro de 2019 o Blog Jack Comunica entrou no

ar, e sem pretensão de que daria certo, começamos a executar os

trabalhos jornalísticos. E de forma inesperada, com nove meses

no ar, o Blog havia atingido a marca de 100 mil visualizações, e

não parava de crescer, e com isso o aumento da procura de

parceiros que contribuem para esse crescimento só fazia

aumentar cada vez mais. E foi a partir daí que entendemos o

tamanho da responsabilidade e comprometimento junto ao

público que nos acolheu e continua nos prestigiando.
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2020

COMUNICAR É O NOSSO DEVER!

O que era Blog virou Site. No dia 03 de novembro de 2020, o Novo

Portal Jack Comunica chegou de cara nova, mais moderno e atrativo, e

cada dia mais perto do público. No ano de 2020, o Portal trouxe em seu

legado um histórico e expressivo número de acessos: Por mês, atingimos

uma média de 100 mil vizualizações, o que caracteriza um total de

aproximadamente 3.300 mensal. No processo de transição, atingimos a

marca de 14 mil vizualizações em 2 meses com 3.340 publicações na

nova plataforma, uma média 300 de visitas por dia. O engajamento do

Portal traz um cenário de 38.646 leituras, o que caracteriza que leitores

passam a ficar mais tempo na plataforma lendo mais de um conteúdo.

Visitas de novembro: 8.521; Visitas de dezembro: 4.500.
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Publicidade



9

Embora o site tenha 1 ano de existência (criado em 2019)

temos uma media de 4.5 mil visita por dia, por mês estamos

recebendo uma média de 50.000 visitas.

Estes números tem crescido todos os meses. Por exemplo, nas

últimas quatro semanas temos tido uma média de 4 mil visitas

diárias.

Nosso site está aberto para novos anunciantes que desejem

divulgar sua marca, produtos e serviços. Atualmente contamos

com uma média mensal de 43.000 visitas. De 2019 para cá já

ultrapassamos a número dos 600.000 acessos. Nossos

números em canais alternativos como Facebook e Instagram

também tem crescido de forma exponencial.

O que acha de anunciar em nosso site?
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NOSSOS VISITANTES

(PÚBLICO)

O nosso público tem se mostrado bastante fiel. São

profissionais, donas de casa, estudantes e pessoas de todo

tipo, buscando boas informações. Público de todos os estados

do Brasil..

Anuncio na home

Anuncio na home, na lateral das matérias, e no meio do jornal.
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Tamanho dos anuncios

HOME (cabeçalho) 728x90

Lateral 300x250

Rodapé 790x186

Materia  486x60

Temos pacotes
semanais, mensais, semestrais e anuais

Soluções para você e sua empresa.  
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THANK YOU


