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Meravista.com - Media Pack e Tarifário de Publicidade 
 
A Meravista.com é o maior portal de imóveis do mundo exclusivamente dedicado ao 
Algarve. Aqui os visitantes têm a melhor e mais atualizada tecnologia de pesquisa na 
Internet, o que lhes permite encontrar a propriedade perfeita no Algarve mais facilmente. 
 
Os compradores de imóveis podem pesquisar mais de 22,000 anúncios ativos para 
encontrar uma quinta para a sua reforma em Tavira, moradia de luxo na Quinta do Lago, 
instalações comerciais em Lagos, um terreno na zona rural de Loulé ou um apartamento 
frente ao mar em Vilamoura. 
 
Ao mesmo tempo que ajuda os potenciais compradores a encontrar a sua propriedade ideal, 
a Meravista.com dá um manual de conselhos e de informações gratuitas sobre comprar e 
vender imóveis em Portugal, mudar-se para o Algarve, instalar-se numa casa nova e tirar o 
máximo partido do estilo de vida e da beleza desta região.  
 
Agências que anunciam na Meravista 
Para cima de 190 agências imobiliárias do Algarve têm anúncios de imóveis para venda na 
Meravista.com, aproximadamente 70% de todos os agentes imobiliários registados do 
Algarve. Estas agências cobrem todos os 16 concelhos da região. Isto significa que a 
Meravista.com promove todas as propriedades disponíveis no mercado algarvio. 
 
Quem visita a Meravista? 
Durante 2014 a Meravista teve 338 696 vizualizações, das quais quase 70% eram 
visualizações únicas. Nesse tempo houve 116 368 sessões por 81 000 utilizadores, 2 terços 
provenientes de Portugal e o Reino Unido, e o restante de outros países Europeus bem 
como dos EUA, Canadá e UE.  
 
Em Janeiro de 2015 a Meravista.com desfrutou de uma média de maise de 300 visitantes 
por dia aumentando as sessões para cima de 13,000 e a visualização mais de 50,000 
páginas por mês, dando-nos um aumento de 30% na média mensal do ano passado. Sendo 
um novo site que está crescendo, previmos que as estatísticas irão aumentar. 
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OFERTAS ESPECIAIS 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

CONTATE NOS AGORA: 
 

advertise@meravista.com ou ligue 918 095 776 
  



 

 
Janeiro de 2015 

 

TARIFÁRIO DE PUBLICIDADE 
 
Estamos a oferecer os seguintes descontos* por volume em todos os anúncios rotativos e estáticos:  
   6 Meses = 15% 
 12 Meses = 25%  

*Não se aplica a descontos especiais iniciais 
 

Anúncios rotativos Onde aparecerá o seu anúncio 3 mêses OFERTAS 
ESPECIAIS 

Ter o seu anúncio em três línguas: Português, Inglês e Francês   

Médio 
225w x 100h - pixels  Visível em todas as páginas de conteúdo: 

Home, landing page do blogue, páginas do 
blogue, artigos e categorias de Recursos, 
artigos e categorias de Informações 

€105 €50 
tempo limitado 

Grande 
225w x 200h - pixels €150  

 

Anúncios estáticos Onde aparecerá o seu anúncio 3 meses  

Anúncio de categoria 
225w x 225h pixels 

Visível apenas numa categoria e em todos 
os artigos dessa categoria €90  

Anúncio de secção 
225w x 225h pixels 

Visível em todas as categorias e artigos 
nessa Secção (Recursos - 6 categorias ou 
Informação - 8 categorias) 

€360 
 

 

Anúncio de conteúdo 
225w x 225h pixels 

Visível em todas as categorias e em todos 
os artigos de Recursos e Informações do 
Algarve 

€600 
 

€200 
tempo limitado 

Página principal de 
Recursos do Algarve 
225w x 320h pixels 

Visível à direita do carrossel - topo de 
página - na landing page de Recursos  €90  

Página principal de 
Informação do 
Algarve 
225w x 320h pixels 

Visível à direita do carrossel - topo de 
página - na landing page de Informações 
do Algarve 

€90  

Página principal de 
Recursos e Informação 
225w x 320h pixels 

Visível à direita do carrossel - topo de 
página - nas landing pages de Recursos e 
Informações 

€150 €90 
tempo limitado 
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advertise@meravista.com ou ligue 918 095 776 

Patrocinador do Blogue Onde aparecerá o seu anúncio 1 mês 3 mêses 6 mêses 

Banner do blogue 
680w x 70h pixels 

Banner no topo de cada artigo do blogue, 
debaixo do título e antes do texto do 
blogue. 

+/- 10 blogues +/- 30 Blogues +/- 60 Blogues 

€175 €450 €788 
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TAMANHOS DOS ANÚNCIO 
 
Todos os anúncios em formato somente .JPG 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

225 x 225 px 
 

Anúncios estáticos de 
conteúdo,  
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225 x 200 px 
 

Banner grande rotativo 
 

 
 

225 x 100 px 

Banner médio rotativo 
 

 
 

680 x 70 px 

Banner de blogue 
 

 
 
 
 
 
 

225 x 320 px 
 

Anúncios estáticos das páginas 
principais de Recursos e Informações 

d  R   I f  
 


