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A Aberje 
é a casa dos comunicadores que buscam na educação e 
no conhecimento, o advocacy para as ações, projetos, 
equipes e investimento de suas carreiras.

O site Aberje foi o primeiro portal dedicado a 
comunicação empresarial brasileira, atuando como 
fonte de informação desde 1996. 

O conteúdo original do portal Aberje compreende 
notícias sobre o mundo da comunicação, estratégias e 
práticas de excelência do mercado, artigos, pesquisas 
exclusivas, além de fomentar a discussão entre os 
profissionais do setor.



Nossos números
Audiência média mensal do site atual da Aberje*

40.000
Visualizações 

de página

20.000
Usuários 

únicos

2min 
Tempo 

médio/sessão

+8.000 
Visualizações de página 

do site Cursos Aberje

+8.000 
Visualizações de página 

do site Prêmio Aberje

*



BA

MG

RJSP

CS

PA
PE
CE

Audiência Geo Audiência Social

Fãs    33.000

Seguidores    15.000

1. São Paulo

São Paulo 

38%

Rio de Janeiro

9%

Belo Horizonte

5%2. Rio de Janeiro
3. Belo Horizonte
4. Curitiba
5. Porto Alegre
6. Brasília
7. Salvador
8. Recife
9. Campinas
10. São Bernardo

+

+

*



Nova plataforma digital
Interação entre conteúdo relevante e público engajado.



Nova plataforma digital

Todos produtos em um único ambiente
Design Responsivo
Conteúdo Modular
Integração com as Redes Sociais

Aberje Hunting
Painel de recolocação profissional

Guia de Fornecedores
Serviços de comunicação empresarial

Conteúdo Exclusivo para Associados

Executive Guidance



Patrocine
Coloque sua marca como patrocinadora master
da nova plataforma Aberje.
Cotas limitadas.

R$ 
12.000

mês



Conteúdo Modular

O brand content da sua empresa 
presente em módulos flexíveis e 
amigáveis ao usuário que, cada vez 
mais, busca por conteúdo relevante 
(vídeos, sessões patrocinadas, 
notícias).

Ideal para 
conteúdos 
periódicos



Mídia módulo principal Sessões patrocinadas

Seu conteúdo aparece 
intercalada entre as 
notícias principais do dia.

Sua marca oferece uma sessão fixa 
do site com conteúdo de primeira.

R$ 
6.000
mês Consulte valores e sessões



Módulos
Veja diversas possibilidades para comunicar o conteúdo da sua empresa.

4 módulos

4 módulos1 módulo

6 módulos

6 módulos

2 módulos

R$ 2.000
mês

Por módulo
180 x 180px



 

Consulte-nos para projetos especiais

aberje.com.br @aberje /aberje1967

11 5627 9090 Ramal 822 jovanka@aberje.com.br


