
PORTFÓLIO 
DE AGÊNCIAS

Standard Premium



A MAIOR VITRINE 
DO MERCADO

para todos os tipos de 
agências.

Publicado há 18 anos, o Portfólio de Agências do Meio 
& Mensagem funciona como uma grande vitrine no 
mercado publicitário, apresentando os trabalhos 
desenvolvidos pelas agências, dando maior visibilidade 
para seus projetos e ajudando-as a construírem sua 
imagem frente aos olhos de grandes marcas e 
lideranças da indústria.



SEJA PREMIUM OU 
STANDARD,

o que não dá é para não 
estar no Portfólio.

O ingresso no Portfólio de Agências pode ser feito 
através de dois pacotes:

▪ O Premium, que além do site-portfólio também 
permite que a agência esteja na edição impressa do 
Portfólio, publicada duas vezes no ano, além de 
incluir ativações digitais dentro do site, newsletter e 
divulgação no Twitter.

▪ O Standard, que oferece um site-portfólio 
personalizado para a agência, disparo de newsletter 
e divulgação no Twitter.



O Portfólio oferece diversas ferramentas 
digitais para as agências apresentarem os 
seus diferenciais e trabalhos para o mercado. 
Num período de 12 meses, é possível 
construir um trabalho de branding por meio 
das oportunidades da nossa plataforma.

PORTFÓLIO DE AGÊNCIAS
PREMIUM STANDARD

PLATAFORMA 
DIGITAL

site newsletter Twitter
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892.000 +
Pageviews*

3,51 
Páginas 

visitadas*

253.000 +
Sessões**

00:05:41
por sessão**
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SITE 
PORTFÓLIO

O site Portfólio de Agências reúne 
informações detalhadas, com destaque 
para cases, campanhas, fichas técnicas, 
prêmios, principais executivos, dados 
cadastrais e novidades das agências que 
são compartilhadas nos canais digitais da 
plataforma. 

Disponível para acesso pelo destaque da 
home do site M&M.



HOTSITE EXCLUSIVO

Almapp BBDDO

842.182

Visitas

548

Trabalhos 
cadastrados

197.664

Visitas

382.656

Visitas

272

Trabalhos 
cadastrados

223

Trabalhos 
cadastrados

Ao integrarem o Portfólio de Agências, cada agência terá um hotsite 
próprio no qual poderão atualizar diariamente seu conteúdo. São mais de 3 
mil agências cadastradas, com destaque para as agências parceiras!

Cada trabalho pode ser apresentado com imagens, vídeos, textos e ficha 
técnica. 

Acesse o link e confira o trabalho de 
algumas agências parceiras!
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ALMAP 
BBDO DPZ&T Publicis

https://portfoliodeagencias.meioemensagem.com.br/anuario/propaganda/agencias/DPZ%2526T/2796
https://portfoliodeagencias.meioemensagem.com.br/anuario/propaganda/agencias/ALMAPBBDO/2283
https://portfoliodeagencias.meioemensagem.com.br/anuario/propaganda/agencias/PUBLICIS+BRASIL/1178
https://portfoliodeagencias.meioemensagem.com.br/anuario/propaganda/agencias


NEWSLETTER

Outra ferramenta digital da edição é a newsletter 
semanal que tem a função de divulgar as novas 
campanhas das agências parceiras e é enviada todas 
as quartas-feiras para mais de 10.000 assinantes 
profissionais.

▪ A newsletter semanal, na qual cada agência pode 
incluir um trabalho com imagem, título e descrição.

▪ E a newsletter temática, que destaca um conjunto 
de trabalhos sobre um mesmo tema em evidência, 
como datas comemorativas ou de interesse 
comercial.
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Através do Twitter do Portfólio de Agências, os trabalhos 
das agências anunciantes são publicados diariamente por 
um uma equipe exclusiva que realiza cerca de 18 posts 
diários.

Confira o Twitter 
@portfolio_mm

68.000
Impressões*

748 por dia

0,5%
Taxa de 

engajamento*

*Fonte: Twitter Analytics: julho/2021. **Acesso em 10/08/2021.

1.483
Seguidores**

TWITTER

https://twitter.com/portfolio_mm
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MÁXIMO DE 
VISIBILIDADE NO 

PORTFÓLIO 

Até aqui apresentamos os benefícios comuns 
entre Standard/Premium. Agora, confira a 
entregas que preparamos exclusivamente para 
os interessados no Pacote Premium.

Com muito mais visibilidade no produto e 
diferenciais dentro da nossa plataforma, as 
agências parceiras recebem destaque especial!

ImpressoDigital



PACOTE PREMIUM

Entrando nos benefícios Premium, as agências que optarem por esse 
pacote recebem mais destaque dentro do site através das ativações 
digitais, que promovem a agência e suas campanhas. 

• Destaque para os trabalhos e para a marca na home do Portfólio de 
Agências:

• Exposição randômica no topo (slideshow);

• Publicação de todos os trabalhos organizados pelos mais recentes;

• No rodapé do site, as agências Premium também são 
randomicamente expostas para nossos visitantes na seção 
“Conheça as agências”;

• Trabalhos em destaque na home do site Meio & Mensagem;

• Newsletter exclusiva e banner no site Meio & Mensagem.

PORTFÓLIO DE AGÊNCIAS
PREMIUM



MEGA BOX
150.000 IMPRESSÕES

As agências Premium podem enviar, 1 vez ao ano, uma newsletter 
especial e exclusiva, com seus trabalhos para nosso mailing. 

Para potencializar os acessos ao site-portfólio, a agência poderá veicular 1 
banner durante uma semana no site Meio & Mensagem coincidindo com o 
disparo da newsletter, no formato Mega Box, garantindo a exposição 
dentro das matérias do site Meio & Mensagem.

Newsletter
1 DISPARO EXCLUSIVO

PORTFÓLIO DE AGÊNCIAS
PREMIUM

AINDA MAIS RELEVÂNCIA



PORTFÓLIO ESPECIAL

Por fim, o último benefício das agências Premium – e, com 
certeza, o principal – é a inclusão da agência no Portfólio 
Especial. 

Duas edições impressas no ano, enviadas a todos os assinantes 
de Meio & Mensagem, que incluem os 300 maiores anunciantes.

O material, que sempre chama atenção do mercado por seu 
design, conta com 4 páginas em cada uma das agências 
Premium (2 primeiras para anúncio e apresentação, 2 últimas 
para apresentação do portfólio da agência).

7.500
EXEMPLARES

PORTFÓLIO DE AGÊNCIAS
PREMIUM

Portfólio de Agências 2º 
Semestre/2021
Fechamento Comercial: 
17/09//2021
Material: 01/10/2021
Circulação: 01/11/2021



Site-Portfólio

Portfólio Especial (versão impressa)

Home Portfólio de Agências

meioemensagem.com.br

Newsletter Semanal

Newsletter Temática

Newsletter Exclusiva

Twitter

Domínio ligado ao M&M com possibilidade de incluir trabalhos sempre que quiser.

Domínio ligado ao M&M com possibilidade de incluir trabalhos sempre que quiser.

Apresentação dos trabalhos das agências;

Presença randômica em ‘Conheça as Agências’.

Apresentação dos trabalhos na home do site.

Divulgação dos trabalhos com imagem e nome da agência;

Divulgação dos trabalhos com imagem maior e nome da campanha;

Presença rotativa em ‘Agências em Destaque’.

Divulgação dos trabalhos com imagem, nome da agência, cliente e nome da campanha.

Com os melhores trabalhos selecionados pela sua agência.

Divulgação sempre que um trabalho for publicado.

Premium StandardEntregas Descrição

R$ 45.700,00 R$ 15.300,00INVESTIMENTO LÍQUIDO



PORTFÓLIO DE AGÊNCIAS
ANÚNCIOS

Investimento:

R$45.700,00

As empresas de vários segmentos também podem 
anunciar na versão impressa do Portfólio de Agências, 
que é entregue para todos os assinantes do Meio & 
Mensagem, incluindo os 300 maiores anunciantes do 
país.

• Página Dupla em cada edição do ano (2 edições).

ANUNCIE 

NO PORTFÓLIO 

Contato

publicidade@grupomm.com.br 

meioemensagem.com.br/portfoliodeagencias



Rua Catequese, 227 – Butantã, São Paulo, SP – CEP: 05502-020.
publicidade@grupomm.com.br  


