
Mídia Kit



QUEM
SOMOS?



Uma plataforma multimídia 
em Fortaleza que tem como 
propósito ser um meio de 
conexão entre pessoas e marcas
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Somos um portal criador de conteúdos exclusivos, 
levando para as pessoas além de informação, 
conteúdos relevantes, entretenimento e ações 
diferenciadas. Queremos elevar nossa cultura, 
turismo, deixando falar mais alto a nossa 
originalidade. Queremos ser mais do que um 
veículo de comunicação, queremos inspirar 
autenticidade, credibilidade e alegria em cada 
conteúdo. Queremos ser a sua conexão com 
experiências incríveis.

MUITO PRAZER, SOMOS 
O CONEXÃO 085, O SEU 
PORTAL ORIGINAL. 



O VEÍCULO
Contaremos com um leque de especialistas em 
temas autorais e exclusivos como bem estar e saúde, 
arquitetura, gastronomia e muito mais.

Nossa voz, como a de um Cearense companheiro de 
seus conterrâneos: Inspiradora, autêntica, alegre e 
crível, estará presente nossas principais plataformas: 
site, instagram, facebook, youtube,  ações e projetos 
especiais. 



APOSTAMOS NA NOSSA 
CEARENSIDADE, NUMA 
CONEXÃO ÍMPAR, A 
CONEXÃO 085.

ARRETADA, VIBRANTE, 
ESPONTANEA, PLURAL, 
CEARENSE, NORDESTINA 
ACIMA DE TUDO. 



NOSSO    
PROPÓSITO

Criar conteúdos de qualidade, 
proporcionando relacionamento 
entre nosso veículo, pessoas e 
marcas, promovendo interatividade 
e confiança por meio da nossa 
comunicação de forma genuína.



1 Segmentação
a menor dispersão de verba, 
direcionando o anuncio para o 
público alvo;

3 Dinamismo
e flexibilidade do veículo para 
criar formas diferenciadas 
de destacar sua marca e/ou 
serviço;

4 Crescimento
do acesso à internet; 5 Sua marca

poderá ter com exclusividade veiculação no 
nosso portal de mídia, nos painéis de led da 
Urb e nos painéis de outled e Eletromídia. 

2 Oportunidade
de atingir um mercado 
gigantesco de oportunidades 
com clientes sedentos por 
produtos e conteúdos diversos;

5 MOTIVOS
PARA 
ANUNCIAR
CONOSCO



ESCREVA 
PARA 
NOSSAS 
COLUNAS 



REDES
SOCIAIS
Por meio das redes sociais, o nosso 
conteúdo será direcionado para o 
público que consome conteúdos mais 
rápidos, dinâmicos e exclusivos. Através 
de vídeos, artes, layouts diferenciados 
no instagram, facebook, youtube e 
linkedin, o público estará mais 
perto do Conexão 085.





Vamos
fazer
negócio?
+55 85 8814-8342


