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REPRESENTATIVIDADE
E BONS NEGÓCIOS SE
CONQUISTAM AQUI



AEMFLO e CDL-SJ

Serviços
48%

Comércio
39%

Indústria
13%

MAIS DE

EMPRESAS 
ASSOCIADAS

4.300

Uma das mais representativas associações empresariais 
do Estado, que com mais 30 anos de atividades acumulam 
conquistas em prol da classe empresarial e da sociedade.

Biguaçu
Florianópolis
Palhoça
São José

Associados Segmento Principal área
de atuação

Dados referentes ao ano de 2015



Público-alvo

Nos canais de comunicação da AEMFLO e CDL-SJ
você poderá se comunicar diretamente com um público 
empreendedor  e que está sempre disposto a fazer bons negócios. 
O alcance de nossos meios de comunicação vai  muito além dos 
4.300 associados e chega a impactar em mais  de 20 mil pessoas 
semanalmente, também levando informações relevantes para 
formadores de opinião, autoridades públicas e à sociedade, que  muitas 
vezes têm as entidades como porta-voz dos anseios da população. 



Canais de Comunicação

A AEMFLO e CDL-SJ vêm evoluindo seus canais de comunicação para que 
seu público-alvo esteja com as informações necessárias onde ele estiver. 
Concentrando  todas  as  informações  no Portal  das  entidades  e semanalmente 
enviando sua Revista Digital com notícias relevantes para os associados 
e público interessado. E sempre presente e atuante nas redes sociais.

6.878
Curtidas

/aemfloecdlsj

+de

1.270
Seguidores

@AEMFLOeCDLdeSJ

+de

47.524
Visualizações
/aemflocdlsj

+de

Dados referentes a julho de 2016



Portal

Dados referentes a julho/2015 a julho/2016

Total de visitas

285.022

Páginas por visitas

1.94

Duração média por visitante

00:01:47

Visitantes únicos

170.871

O centro das informações da AEMFLO e CDL-SJ, 
o portal é onde empresários e interessados
encontram informações sobre benefícios e
soluções oferecidas, agenda de cursos,
matérias sobre diversos assuntos e muito mais.



Banner 1

Banner 2

Banner Capa

Banner Interno

Tamanho - 370 x 

Tamanho - 262 x 

R$ 275,00 

R$ 220,00 

R$ 1.110,00 

R$ 890,00 

Periodicidade: 1 semana

Periodicidade: 1 semana

Periodicidade: 1 mês

Periodicidade: 1 mês

Portal

Investimento

 370 x 230px



Revista Digital Semanal

Enviado para:

Taxa de abertura:

O noticiário quinzenal das entidades 
traz informações, tanto para o associado, 
quanto para a sociedade. A Revista Digital 
é o local onde empresários acessam 
diversas matérias que auxiliam no 
desenvolvimento de sua empresa e 
encontra novidades sobre a região 
metropolitana e as bandeiras das 
entidades.

17.000

10%

+de

+de

e-mails



Banner 1

Banner News
Tamanho - 270x 205px
+ 130 caracteres para
texto lateral.

 Periodicidade: 1 disparo

Associado - R$ 890,00 

Revista Digital

Investimento



Contato
Aqui você encontra o público corporativo para fazer 
negócios.
Aproveite essa oportunidade, ultilizando os canais de 

(48) 4009-5521

(48) 9149-1567

comunicacao@aemflo-cdlsj.org.br

www.aemflocdl.com.br

FORTALECENDO SUA EMPRESA




