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VERDADE MUNDIAL 

O site Verdade Mundial iniciou suas atividades em 2011 com o propósito de mostrar notícias, matérias, além 

de provas de que sim, temos um Mundo incrivelmente lindo e poderoso, porém somos manipulados por 

grandes governos controladores da mídia e opinião em massa da população que, por sua vez acaba ficando 

cega de tanta informação (hipnose).  

Com este pensamento em mente, o site logo se tornou conhecido na mídia lado B, como programas da MTV 

onde a apresentadora Mari Moon mencionou o site e matérias sobre o projeto H.A.A.R.P o qual estávamos 

em alta nos assuntos de 2011. Foi o estouro que precisávamos para entrar no cenário nacional de Blogs e logo 

caímos na rede mundial de pesquisa, tornando-se fonte para mais de 15 Países no primeiro ano. Hoje, 

passados mais de quatro anos o Site registra mais de 200 países e claro os dados veremos abaixo e sem dúvida 

irá alegrar você empresário, liberal, pessoa que reparou em uma fonte de visualização centenas de vez maior 

do que impressos antigos. Parabéns, você pensou diferente, pensou como nós!  

Painel de estatísticas do site (30 dias): 

 

 

http://www.verdademundial.com.br/


Em números:  

 Mais de 1 e meio milhão de visualizações/mês; 

 Em pesquisas orgânicas (que aparecem no Google) são 34.397 vezes no mês 

 Foram abertas 700.000 novas sessões (por pessoa); 

 Novos usuários apaixonados por conhecimento? Ultrapassamos os 594.000 este mês; 

 205 Países ligados no que aparece em nosso site; 

 Todo conteúdo é compartilhado nas redes sociais; 

As perguntas que eu deixo são: 

Em que mídia você tem todos estas previsões?  

Qual será o alcance do seu investimento? 

É rentável investir grandes quantias em jornais que muitas vezes não caem nas 

mãos de quem realmente interessa?  

Ou mesmo programas de rádio onde hoje com toda facilidade poucos 

escutam?  

MÍDIA DISPONÍVEL NO SITE VERDADE MUNDIAL 

(exemplo de localização da publicidade/banner) 

SUPERIOR 

 

 728x90: R$800,90 (ver disponibilidade) 

 300x250: R$699,50 (ver disponibilidade) 



JUNTO AO TEXTO 

Este anúncio é Premium, pois começamos a ler a matéria e nossos olhos já passam a ver a publicidade. 

 

300x250: R$920,00 (ver disponibilidade) 

BANNER INFERIOR NO POST 

 

 R$800,00 (ver disponibilidade) 



BARRA INFERIOR 

 

 R$400,00 CADA 

 

ENTENDA QUE... 

 

 Toda vez que alguém acessar o site, indiferente da página, lá estará a sua 

empresa, o seu negócio, a sua propaganda sendo vista. O que lhe da uma 

visualização com total de 100% de aproveitamento.  

 Não é apenas um espaço esquecido no jornal ou um spot na rádio em que 

apenas os que estiverem ouvindo e concentrado observarão, mas sim um 

anúncio sempre visível a qualquer leitor que passar os olhos no site.  

 

Localização/dimensão Valor Tempo no ar 

Superior 728x90 R$800,90  30 dias 

Superior Lateral 300x250 R$699,50  30 dias 

Início do Post 300x250 R$920,00 30 dias 

Final do Post 610x280 R$800,00 30 dias  

Barra Inferior 300x250 R$400,00 30 dias  

 

 

 FORMA DE PAGAMENTO 

Depósito/transferência via Banco do Brasil 

Ag. 0604-1 | Conta 28.397-5 (****ton c. muller) 

Após a confirmação do pagamento (enviar comprovante), o banner vai ao ar e 

começa a ser atualizado dentro de algumas horas em toda a rede mundial de 

computadores; 

A contagem do pacote inicia um dia após a aprovação do pagamento completando 

o ciclo de trinta dias (incluindo feriados e finais de semana); 

 



Agradecemos a você que leu com atenção e agora pretende investir na propaganda 

do seu negócio via web. O nosso muito obrigado pela atenção! 

 

 

Ton Müller – Editor 

V e r d a d e M u n d i a l 

www.verdademundial.com.br 
Facebook | Twitter | Google+ 
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- George Orwell 
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