


Mais de 50 cidades de Atuação no Brasil!

16 estados diferentes

www.guiacidadeonline.com.br ®

Cidades franqueadas:

São Paulo-SP

Ribeirão Preto-SP

Rio de Janeiro-RJ

Recife-PE

Londrina-PR

Cuiabá-MT

Vila Velha-ES

Manaus-AM

Itabirito-MG

Camo Grande-MS

Americana-SP

Porto Alegre-RS

Barreiras-BA

Porto Alegre-RS

Cacoal-RO

Curitiba-PR

Mogi das Cruzes-SP

e muito mais....

Milhares de acessos diferentes todos os dias!



Como funciona o nosso guia de cidades em todo Brasil? 

O público alvo visitante de nosso 

site é específico e está procurando 

serviços e produtos locais além de 

ser o mais variado possível

atingindo diversas idades, regiões 

e perfis diferentes.

www.guiacidadeonline.com.br ®

Catálogo Produtos/Serviços 

compra e venda direto pelo site 

pgto através pagseguro )

(pesquisa total e  inteligente modelada 

pelos próprios usuários do site)

Guia Comercial /Guia Profissional

(segmentados por cidade com mais de 

300 áreas e setores diferentes)

Franquia em 3 idiomas

(integração com toda rede de 

unidades GCO cidade/estado )

(atendimento online para consultas)

1- ofertas - compra coletiva, 

2- shop online  – loja virtual, 

3- cupons vantagens

(Troque por vantagens no 

estabelecimento e concorra a prêmios)

(área de publicidade fixa em todas 

as páginas  - 450x150 px )

(área de publicidade fixa em todas 

as páginas  - 230x320 px )

Janela Pop-up Exclusiva

(área de publicidade fixa na página inicial 

destinada a grandes promoções e 

lançamentos – 550x410 px)

Redes Sociais

(integração  total com  todas  as redes  

sociais: facebook, twitter, google+, etc )

O Guia Recomenda 

(lista de sugestões onde dormir, onde  

comer, onde sair, onde visitar, etc..)

(área de publicidade fixa em 

todas as páginas  - 450x100 px )

Comentários 

(avaliações de visitantes)

Canais Livres e 

Interativos

notícias, eventos, 

classificados, 

empregos, currículos

(área de publicidade fixa em todas 

as páginas  - 122x122 px )

Destaques da Semana

(rodizio de assinantes na pág. Inicial 

com logo e descriição)



Quais são os nossos meios de divulgação on-line?

Campanha Google Otimizada Adwords Nacional e Local



Quais são os nossos meios de divulgação on-line?

Campanhas e-mail marketing Nacional e Local



Campanha em Redes Sociais na Internet
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Como é a nossa divulgação fora da internet?

Outdoors, folhetos, folders, rádio, 

jornal, revistas, cartas, adesivos...



Quem é o nosso público alvo? Praticamente todos...veja abaixo:

www.guiacidadeonline.com.br ®

*Pesquisa realizada na internet com 1000 visitantes (entrevistados) em diversas unidades GCO. 



Meios de Interação do usuário com o site

www.guiacidadeonline.com.br ®

Área do Assinante (edição e estatísticas acesso)

Cupom desconto troque por vantagens

Compra de produtos/serviços on-line

Mensagens, Comentários e recomendações

Sorteios promocionais 

Eventos, Matérias, Entrevistas e Notícias

Chat - Suporte Online p/ Assinantes e Visitantes



Ferramenta na qual os visitantes de nossos guias interagirem com os 

nossos anunciantes podendo agora comprar/vender on-line qualquer 

produto/serviço anunciado através de uma maneira fácil, simples e 

rápida, integrado com o PAG Seguro UOL.

Guia Shop Online – Loja Virtual de Compra e Venda

www.guiacidadeonline.com.br ®

* DisponÍvel em todas as cidades franqueadas Guia Cidade Online



Guia Oferta Online – Compra Coletiva Nacional/Local

(www.guiaofertaonline.com.br)

www.guiacidadeonline.com.br ®

* DisponÍvel em todas as cidades franqueadas Guia Cidade Online

Site integrado a rede de franquias GCO com todas as opções e vantagens 

de um site de compra coletiva com a vantagem de ser local e específico!

http://www.guiaofertaonline.com.br/


• GUIA MOBILE ONLINE - ACESSO MÓVEL EM SUA CIDADE

O GUIA MOBILE é a versão mobile site do site/franquia GUIA CIDADE ONLINE para celulares de 

todos os tipos, smartphones, iphones, ipads, tablets e etc , desenvolvido para acesso e todas as unidades 

membros integradas da rede de franquias e com maior facilidade, rapidez de acesso e compatiblidade

universal.

Versão para MOBILE SITE para celulares antigos (WAP) e APLICATIVO completo para SMARTPHONES atuais 

com os aplicativos APP (ANDROID e IOS), disponveis para download no google play store e apple store, com 

todas as opções do site web agora já podem ser acessadas de dispositivo móvel.



Integração  de Serviços do Portal para sua Empresa

(kit completo de mídia digital)

www.guiacidadeonline.com.br ®
3 idiomas diferentes disponíveis

Campanha E-mail marketing

promocioanal e informativa

Suporte e acompanhamento

da sua campanha (cliques) na 

área do cliente exclusiva. 

Divulgação em todas as redes sociais

Franquia nacional integrada em

diferentes cidades e regiões

Cadastro no Guia de sua cidade 

em seu segmento c/ público alvo 

especifico procurando por seus

serviços e produtos...

Anúncio 24 horas

7 dias na semana

365 dias no ano



Planos de Anúncio para Assinantes 

www.guiacidadeonline.com.br ®

www.guiacidadeonline.com.br/planos

1 2 3

Cadastro Interno no Guia da Cidade = Busca + Categoria

(Opções de planos)

http://www.guiacidadeonline.com.br/planos


Planos de Anúncio para Assinantes (Banners)

www.guiacidadeonline.com.br

www.guiacidadeonline.com.br/planos

Banner Fixo Rotativo = Área Publicidade em todas as páginas 

http://www.guiacidadeonline.com.br/planos


PLANO GUIA|WEB: CADASTRO TOTAL GUIA + WEB SITE PERSONALIZADO

www.guiacidadeonline.com.br/planos

•Cadastro no guia da sua cidade /segmento.

•Vendas de seu produto/serviços on-line 

•através do guia shop (loja Virtual )

•e guia oferta ( coletiva ) 

• Clique aqui e veja um cadastro exemplar

•Todas as formas de pagamentos disponiveis .

•Parcele suas vendas em até 12 x no cartão.

•Protegido e garantido pelo Pag Seguro UOL.

•Apareça também no aplicativo para celular.

•E-mail marketing com ofertas e promoções.

•Divulgação constante nas redes socias.

•Registro do site com nome da sua empresa. 

•Criação e edição de seu site personalizado.

•Área gerencial do site para você modifica-lo.

•Clique aqui e veja um web site exemplo .

•Cadastro e Ativação do seu site nos buscadores.

•Configurações de metodos SEO GOOGLE.

•Link Interno no guia para acesso ao web site.

•Destaque Guia Cidade + Guia Shop + Guia Oferta.

•E-mail marketing divulgação do novo site.

•Divulgação constante nas redes sociais.

http://www.guiacidadeonline.com.br/planos
http://www.guiacidadeonline.com.br/amplia_detalhe_anuncio.php
http://exemplo-ouro.divulguedireto.com.br/
http://exemplo-ouro.divulguedireto.com.br/


Acesse o link:

Como Anunciar no Guia Cidade Online?

www.guiacidadeonline.com.br ®

www.guiacidadeonline.com.br/anuncie

Complete as 5 etapas rapidamente e ative seu anuncio conosco

* O suporte pode ser solicitado para ajudar finalizar o processo

em qualquer etapa do cadastro.

http://www.guiacidadeonline.com.br/anuncie


Formas de Pagamento do Anúncio Facilitadas

(Todos os planos do site em até 12x)

Aceitamos todas as formas de pagamento com total segurança

www.guiacidadeonline.com.br ®



• Quer saber se sua empresa já foi procurada?
Caso você ou a sua empresa queira saber sobre as palavras mais 

procuradas de seu segmento em nosso banco de dados entre em contato 

conosco agendando uma visita sem compromisso de um de nossos 

representantes e descubra como aproveitar esta oportunidade na Internet!

• O que significa fazer um investimento conosco

Investir na empresa significa oferecer condições p/ que ela esteja 

preparada para novos desafios frente às mudanças do mercado atual. 

Significa adotar diferenciais no atendimento das vendas e pós-

vendas, inovações tecnológicas, demanda e procura por seus 

produtos e serviços, entre outras medidas. Resumidamente fundamenta-

se no objetivo de que ela desenvolva mais forças competitivas, 

permaneça mais tempo na atividade e conquiste maior participação 

no mercado em que atua. A sobrevivência da empresa, hoje, está ligada 

diretamente a sua capacidade de crescimento e adaptação.

www.guiacidadeonline.com.br ®



• FALE CONOSCO – MATRIZ GCO 

site: www.guiacidadeonline.com.br/contato

facebook: www.facebook.com/portalguiacidadeonline

twitter: www.twitter.com/guiaonline

e-mail : contato@guiacidadeonline.com.br

msn:  suporte.guia@hotmail.com

skipe: guia_suporte

Telefone1:  (16) 3617 1655

Telefone2:  (16) 3013-0281

www.guiacidadeonline.com.br ®

http://www.guiacidadeonline.com.br/contato
http://www.facebook.com/portalguiacidadeonline
http://www.twitter.com/guiaonline
mailto:contato@guiacidadeonline.com.br
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