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Anúncios no SOMUSICANOVA.COM 

Apresentação  

O SOMUSICANOVA.COM é o maior site de musica na atualidade em Moçambique. 

Actualmente, o Website conta com cerca de 500 mil visitantes únicos mensais e mais de 1 

milhões de visualizações de páginas por mês sendo a maior parte do nosso público é baseada em 

Moçambique, Angola, África do Sul e Portugal. 

O nosso website tem como publico com a idade entre 15 e 50 anos sendo assim um dos 

principais canais para anunciar produtos, serviços e eventos direccionados ao público de todas 

camadas. 

 

Além do Website, O SOMUSICANOVA.COM possui também uma página de fãs no Facebook, que 

conta actualmente com 10 mil fãs e 50 mil visitas únicas semanais, assim como uma página no 

Instagram com mais de 18 mil seguidores, sendo um canal alternativo para atingir a audiência 

moçambicana.  

Tabela de preços de inserção de banners  

Nome do 

pacote  

Canal  Publicações  Período  Valor  

Normal  Website +  

Facebook +  

Instagram  

1/dia  1 semana  7.000 mts  

Gold  Website +  

Facebook +  

Instagram  

Variável  1 mês  25.000 mts  

  

   

https://www.somusicanova.com/


 

 

Sempre Conectado no melhor da Musica 

contacto@somusicanova.com 
  

Publieditorial: 2500 Mts   

+258 847801574 / +258 23301082 

Blocos de Publicidade no website (Veja exemplos na página 3):  

Designação  Localização  Visibilidade  Tamanho máximo  

Home-1  
Topo do Website, ao  

lado do Logotipo  

Todas as Paginas do  

Site  

728x90  

Home-2  
No centro da  

Homepage  

Apenas na Homepage  640x90  

S-1  
No Topo da Barra  

Lateral direita  

Todas as paginas do  

Site  

300x250  

S-2  
No fim da Barra  

Lateral direita  

Apenas na Homepage  300x250  

Conteúdo-1  

No inicio do conteúdo  
Nas paginas de  

de conteúdos 

640x90  

Conteúdo-2  
No centro do  

conteúdo da noticia  

Nas paginas de  

conteúdos  

300x250  

Conteúdo-3  

No fim do conteúdo  
Nas paginas de  

conteúdos 

640x90  
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