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PRECISA DIVULGAR SEU NEGÓCIO? 

 

A APEME buscou com seus associados – meios de comunicação local e 

regional - valores promocionais, que são especiais para o momento de pandemia que 

estamos vivendo. O objetivo é que você tenha mais opções de canais para divulgar 

seu negócio. 

Também reunimos informações de agências de comunicação e plataformas 

associadas à APEME, que podem lhe ajudar, bem como preparamos uma assessoria 

gratuita com nossa equipe para te ajudar. Aproveite!  

 

CONVÊNIOS APEME E MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Grupo Diffusione Comunicação 

Convênio: Anúncios nos meios digitais do Grupo com 10% de desconto para 

associados. São eles: Portal Adesso, Adesso TV e Web Rádio Uno. 

Também trabalham com os serviços de: 

• Vídeos Institucionais; 

• Vídeos para facebook; 

• Vídeos para Instagram; 

• Edições de imagens e narrações; 

• Esperas telefônicas; 

• Midia digital. 

Convênio válido para contratos firmados até 31 de julho de 2020. 

Contato: (54) 3464 1668 ou WhatsApp (54) 99707-1145 

contato@portaladesso.com.br 

 

Jornal Cidades da Serra 

Convênio: Pacote com 15% de desconto para associados APEME. Inclui: 

• Duas vezes por mês: Meia página no Jornal Cidades impresso + meia página 

de matéria; 

• 05 chamadas diárias na rádio Cidades Web:  www.radiocidadesdaserra.com – 

vinhetas de 30 segundos; 

• 04 disparos por mês para 42 mil cadastrados mailing-WhatsApp; 

• 01 Live direto de seu negócio ou entrevista via Facebook do Jornal; 

mailto:contato@portaladesso.com.br
http://www.radiocidadesdaserra.com/
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• Participação no guia comercial guiacidadesdaserra.com.br; 

• Divulgação nas plataformas sociais gratuitamente. 

Valor do pacote: R$ 578,00 por mês (contrato mínimo de três meses). 

Convênio válido para contratos firmados até 31 de julho de 2020. 

Contato: WhatsApp (54) 99633.7107 

comercial@jornalcidadesdaserra.com.br  

 

Jornal O Garibaldense 

Convênio: 20% de desconto para a publicação de anúncios e assinaturas novas por 

R$ 140,00, parcelado em 3x. 

Convênio válido para contratos firmados até 31 de julho de 2020. 

Contato: (54) 3462-6033 ou WhatsApp (54) 99979-0177 

comercial@jornalogaribaldense.com.br 

 

Jornal Novo Tempo 

Convênio: a) 50% de desconto nos anúncios comerciais. 

b) Anúncios para Profissionais Liberais: Médicos – engenheiros – Advogados – 

Arquitetos – Clínicas – Salões de Beleza – Autônomos - De R$ 60,00/mês a R$ 

160,00/mês (três tipos de tamanhos). 

c) Parcelamento de pacotes com valores acima de R$ 500,00, em até 3x.  

Convênio válido para contratos firmados até 31 de julho de 2020. 

Contato: (54) 3462-1977 ou WhatsApp (54) 98124-9634 

comercial@jornalnovotempo.net 

 

Rádio Garibaldi 

Convênio: Como neste tempo de pandemia as pessoas estão bastante ligadas nas 

redes sociais e a Rádio Garibaldi tem alimentado bastante Facebook e site e com 

contratação de uma nova plataforma Streamyard para vídeos, estamos propondo 

gravar entrevista com os clientes nesta plataforma e fazer vídeos. Os vídeos são 

produzidos com fotos e imagens em vídeo, de até 3 minutos, para postagem no 

Facebook da Rádio Garibaldi e também durante as lives do Debate que estão sendo 

feitas diariamente. Cada vídeo aparecerá em 10 lives. 

Investimento: R$ 500,00. Existe a possibilidade de incluir drone para as imagens 

aéreas para o vídeo, então o investimento passa para R$ 700,00. 

Convênio válido para contratos firmados até 31 de julho de 2020. 

mailto:comercial@jornalcidadesdaserra.com.br
mailto:comercial@jornalogaribaldense.com.br
mailto:comercial@jornalnovotempo.net
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Contato: (54) 3464-7500 ou WhatsApp (54) 99951-1396 

denise@radiogaribaldi.com.br  

 

Rádio Serrana 

Convênio: A Rádio Serrana oferece três opções de pacotes com descontos que 

variam de 10% a 15% sobre a tabela normal, para associados APEME. 

Pacote 1 = 2 comerciais de 30" por dia, de segunda a sexta, entre 6h e 19h = 44 

comerciais de 30" = valor mensal negociado = R$ 500,00. 

Pacote 2 = 2 comerciais de 15" por dia, de segunda a sexta, entre 6h e 19h = 44 

comerciais de 15" = valor mensal negociado = R$ 375,00. 

Pacote 3 = 1 comercial de 30" por dia, de segunda a sexta, entre 6h e 19h = 

22 comerciais de 30" = valor mensal negociado = R$ 250,00. 

Convênio válido para contratos firmados até 31 de julho de 2020. 

Contato: (54) 3462-4504 ou WhatsApp (54) 99953-0060 

comercial@radioserrana.net 

 

ASSOCIADOS APEME QUE TRABALHAM COM MÍDIAS SOCIAIS E QUE ESTÃO 

RECEBENDO NOVOS CLIENTES: 

 

Agência 8poroito 

Proprietário: Felipe Corbellini 

Contato: (54) 98113-0788 - felipe@8poroito.com.br 

www.8poroito.com.br 

 

Agência DIME 

Proprietário: Guilherme Benini 

Contato: (54) 99624-2071 - contato@agenciadime.com.br 

www.agenciadime.com.br 

 

Attitude Mais 

Proprietário: Elton Luis Sipp 

Contato: (54) 99112-8738 - atitudemais@atitudemais.com.br 

www.atitudemais.com.br 

 

Contento Estratégico 

mailto:denise@radiogaribaldi.com.br
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Proprietário: Eduardo Pedroso Camargo 

Contato: (54) 99601-2004 - contento@contentoestrategico.com 

  

lunalua 

Proprietária: Lúcia Fávero Moraes 

Contato: (54) 99999-9071 - luciafaveromoraes@gmail.com 

  

M&D Design e Comunicação 

Proprietária: Maisa Dalmina Trevisan 

Contato: (54) 99931-8901 - maisadalmina@gmail.com 

  

Miniagência Marketing e Comunicação 

Proprietário: Tiago Rodrigues de Azevedo 

Contato: (51) 98111-0703- tiago@miniagencia.com.br 

www.miniagencia.com.br 

 

Nortica Design 

Proprietária: Karina Ferrari Zuglian 

Contato: (54) 99961-2525 - karina@norticadesign.com 

www.wearenortica.com.br 

 

Professo 

Proprietária: Rosana Marina 

Contato: (54) 99916-2426 - marina@professo.com.br 

  

Relato Conteúdo 

Proprietária: Priscila Boeira 

Contato: (54) 99999-9359 - priscila@relatoconteudo.com.br 

www.relatoconteudo.com.br 

 

Studio Elefante Comunicação Inteligente 

Proprietária: Andionara Boaro 

Contato: (54) 99113-7659 - contato@studioelefante.com.br 
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PLATAFORMA DE E-COMMERCE (LOJA VIRTUAL) 

 

Para associados que desejam montar sua própria loja virtual, temos convênio com a 

Dezwork de Garibaldi. Mensalidade de R$ 49,90, sem outros custos de compra inicial 

de plataforma, aos associados que preferirem montar sua loja virtual por conta própria. 

OU Seis meses de isenção nas mensalidades, com cobrança posterior de R$ 49,90 

por mês, aos associados que contratarem a montagem completa da plataforma no 

valor de R$ 799,99. Este valor pode ser parcelado em até 3x. 

Contato: WhatsApp: (54) 99955-9904 - comercial@dezwork.com 

www.dezwork.com 

 

PLATAFORMA DE ENVIO DE E-MAILS MARKETING 

 

Para associados que desejam enviar e-mails periódicos aos seus clientes através de 

plataforma profissional, temos convênio com a NuvolaHost de Garibaldi. 

Contato: WhatsApp: (54) 3514-1234 - atendimento@nuvolahost.com.br 

www.nuvolahost.com.br 

 

CONVÊNIOS COM FOTÓGRAFOS E PRODUTORAS 

 

Fotografias com a qualidade profissional certamente fazem com que as vendas sejam 

maiores. Aproveite os convênios que firmamos com os fotógrafos e produtoras 

associados APEME para que você tenha condições especiais na contratação dos 

serviços. 

 

Aline Bortolini Fotografia 

Contato: (54) 99919-0016 - bortolini.aline@gmail.com 

De 10 a 20% de desconto para fotografias de produtos de loja. Consulte condições. 

 

Bruna Pereira Fotografia 

Contato: (54) 99602-8359 - fotografabp@gmail.com 

30% de desconto para fotografias de produtos de loja. Entrega por meio digital. 

Pacotes acima de 16 fotos, dentro da cidade de Garibaldi. Para outras cidades, 

consultar valor. 

 

mailto:comercial@dezwork.com
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Composer Invent Produtora 

Contato: (54) 99166-1010 - composerinvent@yahoo.com.br 

30% de desconto para criação de vídeos e edição para redes sociais e youtube. 35% 

de desconto para fotografias de produtos de loja. 

Também trabalham com os serviços de: 

• Vídeos Institucionais;  

• Filmagem com Drone; 

• Criação de logomarca, arte para flyers, cartões de visita e design em geral; 

• Esperas telefônicas e jingle; 

• Criação de site. 

 

Daniela Radavelli Fotografia 

Contato: (54) 99944-7653 - fotografia@danielaradavelli.com.br 

15% de desconto para fotografias de produtos de loja (Válido em Julho e Agosto 

2020). 

 

Diego Frigo Fotografia 

Contato: (54) 99116-6432 - diegofrigo@diegofrigo.com.br 

30% de desconto para fotografias de produtos de loja. 

 

Espaço Coletivo das Artes - Hugo Araújo 

Contato: (54) 99102-1848 - hugo_hla@hotmail.com 

Desconto de 40% no pacote de fotos digitais de 20 produtos feitos dentro da loja ou 

local determinado pelo cliente em uma sessão. Carros, máquinas ou produtos muito 

grandes não estão inclusos. 

 

Igor Guedes Fotografia 

Contato: (54) 98121-5051 - igor@igorguedesfotografia.com.br 

30% de desconto em fotografias de produtos para venda online. 

 

Jankiel Azevedo Fotografia 

Contato: (54) 99949-8243 - jankielfotografia@gmail.com 

15% de desconto para fotografias de produtos de loja. 
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ASSESSORIA DA EQUIPE DA APEME 

 

Conte com a assessoria da equipe APEME para te dar dicas personalizadas! 

 

• Como fazer lista de transmissão no WhatsApp; 

• Como usar o Google Meu Negócio; 

• Como usar as novas ferramentas de lojas virtuais do Facebook e Instagram; 

• Como usar a ferramenta “Compre local”. 

 

Atendimento gratuito para associados APEME. Agende seu horário pelo fone (54) 

3462-2755 ou WhatsApp (54) 99705-6843 – e-mail comercial2@apeme.com.br. 

 

 

Atualizado em 08/07/20 por Equipe APEME. 


