Proposta para Anunciantes
no Portal ICF Brasil
icfbrasil.org
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A International Coach Federation
• A International Coach Federation é a principal associação
global de coaches dedicada ao avanço da profissão de
coaching, com mais de 30.000 mil membros em mais de 140
países.
• Governada por um rigoroso Código de Ética, a ICF visa
preservar a integridade da profissão de Coach, pelo
estabelecimento de padrões da mais alta qualidade para a
Acreditação de Programas de Formação de Coaches e
também da Certificação de membros associados.
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A ICF conecta seus membros a uma
comunidade global
• Desenvolvimento do coaching com base nas Competências
Essenciais.
• Código de Ética e padrões profissionais.
• Programa de credenciamento reconhecido
internacionalmente.
• Diretrizes através de acreditação para programas de
treinamento específicos de coaching.
• Educação continuada através de Eventos (virtual
ou presencial, Comunidades de Prática (CPS) e
Registro de Aprendizagem etc.
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Proposta de Anúncio no
Portal ICF Brasil

Introdução
• A ICF Brasil sabe da importância da divulgação de banners como
uma forma eficaz de lembrar seus prospects sobre seu produto ou
serviço e manter sua empresa sempre presente em suas vidas.
• Abrimos a possibilidade para a sua organização, usar uma tática
que pode não estar usando, que é o Retargeting com banners.
• Esta ferramenta é capaz de trazer seus clientes potenciais para seu
site ou para uma página promocional específica ao visitarem o site
da ICF Brasil.
• Nosso único critério é anunciar cursos Acreditados pela ICF
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Retargeting
• Banners não são estranhos a ninguém e promovem uma
variedade de produtos ou serviços que lutam pela atenção
(cliques) de seu cliente numa página durante a navegação na
Internet.
• Publicidade com banners também se mostra eficaz em
estratégias de conhecimento de marca (brand awareness),
mantendo sua presença consistente para seu público alvo
através do site da ICF Brasil.
• Anuncie com seu banner com conteúdo relevante no Portal ICF
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Brasil que tem o público relevante para o seu produto / serviço.

Como o Retargeting funciona?

O consumidor potencial visita o seu site, mas sai sem conferir...
Mais tarde ele surfa na web... E começa a ver o seu anúncio...
O seu anúncio recaptura o interesse e o traz de volta ao seu site.
Seu cliente potencial se torna em seu consumidor satisfeito.
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O Olhar do visitante no website
Ao entrar em um site seu olhos irão fazer
uma varredura rápida em direção as
margens superiores e laterais, procurando
por informações relacionadas com a
pesquisa que acabaram de fazer ou por
algum assunto específico, dependendo da
origem ou canal de acesso que pode estar
ou não relacionada ao seu anúncio. No
entanto, é uma oportunidade de posicionar
seu banner e inspirá-lo à ação.
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Dimensões e Preços
dos Anúncios

Dimensões

Anúncio grande
340 x 272 px

Anúncio grande
340 x 272 px

Anúncio grande
340 x 272 px

3 na página principal e
3 na página
Credenciamento Individual

3 na página principal e
3 na página
Credenciamento Individual

3 na página principal e
3 na página
Credenciamento Individual

Anúncio pequeno
340 x 120 px

Anúncio pequeno
340 x 120 px

Anúncio pequeno
340 x 120 px

3 na home page e
3 na página de Credenciamemto Individual

3 na home page e
3 na página de Credenciamemto Individual

3 na home page e
3 na página de Credenciamemto Individual

Consulte os espaços disponíveis e contate-nos !

Preço de banners no Portal ICF
Página

Banner Grande

Banner Pequeno

Página principal
6 meses

R$ 700,00 mês
6 meses

R$ 200,00 mês
6 meses

Página principal
3 meses

R$ 400,00 mês

R$ 100,00 mês

3 meses sem garantia do
mesmo espaço na
renovação

3 meses sem garantia de
mesmo espaço na
renovação

Página
Credenciamento
Individual
6 meses

R$ 400,00 mês
6 meses

R$ 150,00 mês
6 meses

Página
Credenciamento
Individual
3 meses

R$ 200,00 mês

R$ 80,00 mês

3 meses sem garantia do
mesmo espaço na
renovação

3 meses sem garantia do
mesmo espaço na
renovação

Largura 340 pixels X
Altura 272 pixels

Largura 340 pixels X
Altura 120 pixels

Tamanho

O único critério para publicação de banner é o curso estar Acreditado pela ICF

Condições
• Contratação de banners por / preções diferenciados..
• A ICF Brasil não dispõe de Web Designers ou Ilustradores.
– A confecção do banner é de inteira responsabilidade do contratante.

• A ICF Brasil emitirá os recibos relativos aos pagamentos
pelos serviços prestados a partir do depósito de cada parcela,
encaminhando-os ao Anunciante.
• Não haverá banners na página Encontre um Coach, que é
dedicada aos Coaches.
• Veja os espaços disponíveis e contate-nos !

apoio.gestao@icfbrasil.org
Contatos diretoria.marketing@icfbrasil.org
11 98378-4444 Claudio Pavanini

Características do
Portal ICF Brasil

Características do Portal por mês
2017

Abril

Maio

Junho

Visitas

2.679

3.182

2.914

Páginas consultadas

8.347

10.662

8.750

Visitantes únicos

2.003

2.382

2.211

Média de páginas por visita

3,12

3,35

3,00

Duração média de cada visita

3,05min

3,33min

3,06

Julho

Agosto

Setembro

Visitas

2.877

3.365

2.650

Páginas consultadas

8.633

12.361

9.592

Visitantes únicos

2.225

2.569

2.036

Média de páginas por visita

3,00

3,67

3,62

Duração média de cada visita

2,57min

3,56min

3,25min

2017

Características do Portal por mês
2017

Outubro

Novembro

Dezembro

Visitas

2.689

2.789

2.112

Páginas consultadas

9.928

9.507

7.397

Visitantes únicos

2.037

2.122

1.576

Média de páginas por visita

3,69

3,41

3,50

Duração média de cada visita

3,35min

3,30min

3,12min

2018

Janeiro

Fevereiro

Março

Visitas

2.212

4.674

3.396

Páginas consultadas

10.850

15.149

11.570

Visitantes únicos

2.212

3.590

2.494

Média de páginas por visita

3,69

3,24

3,41

Duração média de cada visita

3,21min

3,11min

3,11min.

Características do Portal por mês
2018

Abril

Maio

Junho

Visitas

3.275

3.299

2.729

Páginas consultadas

11.030

11.552

9.977

Visitantes únicos

2.437

2.516

2.110

Média de páginas por visita

3,37

3,50

3,66

Duração média de cada visita

3,12min.

3,18min.

3:35min.

Julho

Agosto

Setembro

Visitas

3.067

3.938

2.801

Páginas consultadas

10.047

12.358

8.870

Visitantes únicos

2.340

3.001

2.170

Média de páginas por visita

3,28

3,14

3,17

Duração média de cada visita

3:10min.

2:52min

2:50min

2018

Contatos

apoio.gestao@icfbrasil.org
diretoria.marketing@icfbrasil.org
11 98378-4444 Claudio Pavanini
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OBRIGADO
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