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A maior mídia de veiculação 
online da América Latina voltada 
para a área da saúde.

A plataforma também é fonte de entretenimento e 
conhecimento com atualizações diárias de conteúdos 
da área da saúde.

Criado com o objetivo de facilitar a vida de médicos, 
estudantes e prossionais da saúde a tecnologia do 
Portal do Médico permite que você não perca tempo 
procurando em várias lojas ou sites por preços,  
informações de um determinado produto ou serviço.
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O Portal do Médico é referência no mercado de compra 
e venda de produtos na área da saúde, que transaciona 
mais de R$350 bilhões em Produtos por ano. 



Números e conquistas

40 
mil clientes

70 
mil  produtos

SKU anunciados 

12 
milhões de acessos

1.3  
bilhões em 

cotações online

*Números em 2018.



Clientes

40.750 cadastros (B2B e B2C)

São Paulo

Rio de Janeiro 

Minas Gerais

Paraná

Rio Grande do Sul

Regiões com maior número de clientes

*Clientes de todos os estados do Brasil. Mais de 3.000 cidades.



267 
mil seguidores

29,2  
mil seguidores

*1.043.943 número de pessoas envolvidas em uma única publicação da página  27/01/2019.



Marcas "mais valiosas" com base 
nas  feitas dentro do site.  buscas

R$481.623.159,00

R$139.587.360,00

R$61.637.390,00

R$61.325.380,00

*Valor da soma dos produtos buscados por marca.



Conheça nosso programa 
de Publicidade
O Nosso objetivo é dar mais destaque a sua marca ou produto impulsionando
a visibilidade e as vendas consequentemente.



Mais visibilidade
para sua marca ou produto



33% 

27% 

21% 

19% 

Página inicial

Produtos

Notícias

Busca + 
Categorias

Páginas mais visitadas 



Disponibilizamos 6 espaços
para você anunciar   

ANÚNCIO

1920x570

Banner página inicial

Banner após Últimas ofertas
ANÚNCIO

550x200
Medidas: 550x200

Medidas: 1920x570

Formato: JPGE,GIF

Formato: JPGE,GIF

Tamanho: Até 1Mb

Tamanho: Até 1Mb



ANÚNCIO

900x140

Banner na busca
e categorias

Medidas: 900x140
Formato: JPGE,GIF
Tamanho: 1Mb

Banner dentro
da notícia
Medidas: 900x140
Formato: JPGE,GIF
Tamanho: 1Mb

ANÚNCIO

900x140



ANÚNCIO

900x140

Banner dentro da
 página do produto

Medidas: 900x140
Formato: JPGE,GIF

Tamanho: 1Mb

Banner dentro de emails
disparados para nossa base 
de clientes.

ANÚNCIO

250x162

Medidas: 250x162
Formato: JPGE
Tamanho: 1Mb



ANÚNCIO504 x 283

Publicação na página 
do Facebook

Medidas: 504 x 283
Formato: JPGE,GIF

Tamanho: 1Mb

Publicação no stories 
do Instagram

Medidas: 600 x 1067
Formato: JPGE,GIF
Tamanho: 1Mb



Publicação em redes sociais

Banner página inicial

Banner dentro da
página do produto

Banner na busca
e categorias

Banner após Últimas ofertas

Banner dentro
da notícia

30 dias 90 dias

R$3.000,00

R$1.000,00

R$500,00

R$750,00

R$750,00

R$1.000,00

Newsletter R$3.000,00

R$7.500,00

R$2.500,00

R$1000,00

R$1.850,00

R$1.850,00

R$2.500,00

R$7.500,00

*Até 5 banners

*Até 50 banners

*Até 5 banners

*Até 5 banners

*Até 10 banners

*4 por mês (1 p/ semana)

*4 por mês (1 p/ semana)



publicidade@portaldomedico.com

www.portaldomedico.com


