
O MELHOR PORTAL DE CONTEÚDO DO INTERIOR DO PARANÁ



ACONTECE NA SUA 
CIDADE, TÁ AQUI.
Estar online faz parte do dia-a-dia dos paranaenses. Com o 
crescente acesso a internet móvel e dispositivos tecnológicos, 
estar por dentro dos acontecimentos está cada vez mais fácil. 
O portal Catve é um dos maiores portais de notícia do Paraná 
e o mais completo da região oeste, com mais de cinco milhões de 
visualizações de páginas por mês.

Desde 2011, o Catve.com oferece ao usuário informações 
regionalizadas com conteúdo exclusivo produzido pela equipe de 
jornalismo 24h por dia. Com uma interface moderna, leve e de fácil 
navegabilidade, o foco editorial do portal são as informações locais, 
mas o internauta também tem acesso a informações nacionais e 
internacionais com notícias publicadas em parceria com a Agência 
Estado. Os números de acesso estão em ascensão constante, assim 
como o interesse do cidadão pela informação local de qualidade.

UM PORTAL DIFERENTE



SEMPRE NA FRENTE
Inovação está no nosso DNA. O Portal Catve.com é o único que 
realiza transmissões online ao vivo de eventos esportivos, 
apresentações culturais, debates políticos e também de outros 
acontecimentos on demand no Estado. Além disso, os vídeos das 
matérias publicadas no portal são em qualidade HD – High Definition, 
um recurso inédito e exclusivo nos sites da região e que agrega 
qualidade ao conteúdo jornalístico do portal sem perder performance 
no carregamento em navegadores.

UM PORTAL DIFERENTE



AO VIVO
TRANSMISSÕES VIA STREAMING

EXCLUSIVIDADE DO PORTAL CATVE



TV AO VIVO NA INTERNET

A programação da Catve - Rede Cultura e da TV 21 é transmitida em 
tempo real via streaming pelo Portal Catve.com. O internauta pode conferir 
no site tudo o que está passando na telinha, compartilhar com seus
amigos os programas favoritos e também assistir a Catve mesmo
quando estiver fora do alcance de cobertura da emissora.

Exclusividade de transmissão que faz a difenrença. A PROGRAMAÇÃO DA
CATVE E DA TV CULTURA

EM TEMPO REAL 
PARA ASSISTIR EM 
QUALQUER LUGAR

UM PORTAL DIFERENTE



O Portal Catve.com realiza transmissões AO VIVO VIA STREAMING exclusivas 
para internet. Já passaram pelo vídeo na home page do portal eventos como; 
jogos do Cascavel Futsal, treinos da Moto 100 GP, Fórmula Truck, Resultado 
do Vestibular FAG FASUL e DB, treinos e provas da Copa Montana, 
Mini Challenge, Stock Car, Pan Americano de Canoeagem e também 
a primeira transmissão online dos debates entre candidatos das 
prefeituras de Cascavel e Toledo.

Um diferencial exclusivo que só o Portal Catve.com
oferece na região Oeste do Paraná.

TRANSMISSÕES ESPECIAIS

TRANSMISSÃO EM LOCAL 
DE DESTAQUE NA HOME 

PAGE, AO LADO DAS 
PRINCIPAIS NOTÍCIAS.
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EVENTOS JÁ TRASMITIDOS

ELEIÇÕES
MUNICIPAIS



BLOGS & COLUNAS
OPINIÕES AFIADAS E CONTEÚDOS DIFERENCIADOS



Para fugir um pouco do hard news, o Portal Catve.com 
através do seu canal de Blogs oferece ao internauta diferentes 
temáticas através das diversas páginas assinadas por quem 
realmente entende do assunto. Além disso, opiniões afiadas 
sobre política e esporte marcam as páginas de Jorge Guirado 
e Luiz Nardelli, que sempre regionalizam as questões mais 
importantes do momento, trazendo para o cotidiano do 
paranaense informação e reflexões sobre temas pontuais.

Nos blogs diversificados, conteúdos de futebol com Jorge 
Guirado, política com Luiz Nardelli, economia com Hélio Duque, 
moda com Mirella Guirado, futsal com Geraldo Magela, 
automobilismo com Luc Monteiro e esportes extremos com 
Juliano Mora, Douglas Zubéldia e Roberto Lazzari Junior.

Conteúdo exclusivo que agrega valor a sua marca.

OPINIÃO E INTELIGÊNCIA
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AUDIÊNCIA
NÚMEROS DE ACESSO DO PORTAL CATVE



VISUALIZAÇÕES

DE PÁGINA

6.606.049
MAIS DE SEIS MILHÕES

Refere-se ao número total 
de páginas visualizadas. 

Inventário médio de dados novembro/dezembro de 2019 e janeiro 2020- Fonte: Google Analitycs
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Refere-se ao 
número de 
visitantes.

3.952.189
VISITAS

UM PORTAL DIFERENTE

Inventário médio de dados novembro/dezembro de 2019 e janeiro 2020- Fonte: Google Analitycs



VISITANTES

ÚNICOS

2.023.572

Refere-se ao número de 
máquinas que realizaram o 
acesso (contados apenas 
uma vez) ao website no 
determinado período.

UM PORTAL DIFERENTE

Inventário médio de dados novembro/dezembro de 2019 e janeiro 2020- Fonte: Google Analitycs



Refere-se à 
duração média de 
uma visita ao site

em minutos.

2’01

UM PORTAL DIFERENTE

Inventário médio de dados novembro/dezembro de 2019 e janeiro 2020- Fonte: Google Analitycs



FORMATOS
OS MELHORES ESPAÇOS PARA SUA MARCA



BANNER HOME
Exibido no topo da home page, é uma das 
áreas mais nobres do portal logo ao lado 
das notícias de maior destaque da página 
principal.

Tamanho: 400 x 400 pixels   
Formatos: .jpeg
Peso: 80kb

Limite de 5 cotas por período
Ótimo custo-benefício
Programável para notícias

UM PORTAL DIFERENTE

retângulo
médio



FULL BANNER SKYCAM
Localizado logo abaixo das telas das 
câmeras, segue as mesmas características 
do full banner da home page, porém tem 
seu poder de segmentação maximizado.

Tamanhos:
Desktop - 1240 x 400 pixels
Mobile - 400 x 600 pixels
Formato: .jpeg
Peso: 80kb

Limite de 5 cotas por período
Permite exclusividade
Alto impacto segmentado

UM PORTAL DIFERENTE

full banner



FULL BANNER AO VIVO
Segue as mesmas características do full 
banner da home page com o agregador da 
programação ao vivo. Seu anúncio é 
maximizado com a qualidade dos 
programas da TV Cultura e da Catve

Tamanhos:
Desktop - 1240 x 400 pixels
Mobile - 400 x 600 pixels
Formato: .jpeg
Peso: 80kb

Permite exclusividade
Impacto máximo de share
Alto itmpacto
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full banner



FULL BANNER CLIMA
Previsão do tempo completa, atualizada e 
direcionada on demand. Gráficos interativos 
favorecem a apresentação das condições 
meteorológicas em vídeo. Excelente 
espaço para patrocínio.

Tamanhos:
Desktop - 1240 x 400 pixels
Mobile - 400 x 600 pixels
Formato: .jpeg
Peso: 80kb

Limite de 5 cotas por período
Impacto máximo de share
Programável para editorias

UM PORTAL DIFERENTE

full banner



FULL BANNER BLOGS
Localizado na capa da página de blogs, 
esse espaço tem visibilidade segmentada, 
principalmente para temas regionais. 
Opiniões afiadas, coberturas especiais de 
acontecimentos polêmicos, dicas de moda 
e de esporte fazem parte destes 
conteúdos.

Tamanhos:
Desktop - 1240 x 400 pixels
Mobile - 400 x 600 pixels
Formato: .jpeg

Limite de 5 cotas por período
Alto impacto
Visibilidade segmentada

UM PORTAL DIFERENTE

full banner



BANNERS INTERNOS
Localizados acima e ao lado das notícias, 
tem sua visibilidade ampliada e maior 
tempo de exposição ao leitor. Pode ser 
segmentado por editoria.

Tamanho: 400 x 400 pixels   
Formatos: .jpeg
Peso: 80kb

Programado por editorias
Ótima visibilidade
Visibilidade direcionada

UM PORTAL DIFERENTE

slim banner

retângulo
médio



Dpto. Comercial
(45) 3301 2600

comercial@catve.tv


