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Conheça um pouco mais
sobre a relevância e
credibilidade dos jornais

O JORNAL É CONFIÁVEL...

VOCÊ
SABIA?

63% das pessoas afirmam que os
anúncios
em
jornais
têm
mais
credibilidade do que em qualquer outra
mídia¹.
O JORNAL É ADMIRADO...

+2,7 bilhões de pessoas no mundo leem
jornais impressos todos os dias².
O JORNAL É ATRATIVO...

59% dos leitores têm atenção exclusiva
para o veículo e afirmam não realizar
outra atividade enquanto leem o jornal¹.

FONTES: ¹PESQUISA BRASILEIRA DE MÍDIA, 2016. | ²WORLD PRESS TRENDS REPORT, 2016.

O JORNAL ACOMPANHA
TODO O DIA DO LEITOR

11h às 14h
6h às 9h
Impresso + mobile

Impresso + mobile

15h às 18h
digital

0h às 5h

19h às 23h

mobile + impresso

mobile + eventos

FONTE: WORLD ADVERTISING RESEARCH CENTER (WARC) | 2016.

Entenda por que os
jornais da NSC são
reconhecidos e
admirados pelos
catarinenses

NSC JORNAIS: A VANTAGEM DE ANUNCIAR EM VEÍCULOS DE CREDIBILIDADE
A profusão de notícias falsas – as fake news – representa um momento de incertezas e
inverdades. Um fenômeno que ganha velocidade sem precedentes e que representa um perigo
às empresas sérias e comprometidas que precisam destes meios para se comunicar com seus
consumidores. Afinal, ninguém quer aliar a sua marca a veículos que divulgam inverdades. Mas
nós, da NSC Comunicação, sabemos o quanto a credibilidade e o profissionalismo têm valor
intangível e, por conta destes atributos, nos mantivemos na condição de líderes há 38 anos no
Estado, em todos os segmentos em que atuamos, garantindo segurança aos nossos
anunciantes e o compromisso com a verdade.

Somos capazes de articular as
forças de Santa Catarina com
a maior redação do Estado.
São mais de 100 jornalistas
atuando diariamente.

Somamos
mais de 201
mil leitores
diários em
nossos jornais
(on+off)¹

São mais de
8,1 milhões de
pageviews
por mês em
nosso portais²

Temos mais de
2,9 milhões de
seguidores em
nossas redes
sociais³

¹FONTE: MÉTRICA DE PROJEÇÃO DE IMPACTO DA ANJ BASEADO NO IVC DE ABRIL DE 2019 | SEGUNDA A SÁBADO | CIRCULAÇÃO PAGA IMPRESSA (DC: 11.522 | AN: 4.575 | JSC: 5.275) E VENDA AVULSA (HSC:
10.144)* NÚMERO DE PESSOAS QUE LEEM O MESMO JORNAL IMPRESSO (3,14) + CIRCULAÇÃO PAGA DIGITAL SEM SOBREPOSIÇÃO (DC: 3.753 | AN: 930 | JSC: 798) + GOOGLE ANALYTICS: MÉDIA DIÁRIA DE USUÁRIOS
ÚNICOS DOS 4 JORNAIS.
²GOOGLE ANALYTICS | ABRIL DE 2019 | PAGEVIEWS: DC, AN, JSC E HSC.
³REDES SOCIAIS (FACEBOOK + TWITTER + INSTAGRAM) DC, AN, JSC E HSC | ABRIL DE 2019

Descubra mais sobre
os jornais da
NSC Comunicação

*Jornal quality paper = alta penetração em um
público qualificado e economicamente ativo.

Há 30 anos o Diário Catarinense tem o
compromisso de ouvir, questionar e
aproximar o público com o Estado.
O único jornal quality paper* com
abrangência estadual, que está entre os 30
maiores jornais em circulação no País¹ e é
líder em leitura e circulação no Estado².
FONTES: ¹POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL (IMPRESSO+DIGITAL). ²IVC DE ABRIL DE 2019
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Líder em leitura e circulação no Norte de
Santa Catarina, que há 95 anos é referência
de credibilidade e conteúdo para os
joinvilenses.
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Jornal quality paper* com forte presença na
plataforma digital através do site e redes
sociais.
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Jornal quality paper* com forte presença na
plataforma digital através do site e redes
sociais.

O quality paper* especialista no Vale do Itajaí e
Blumenau, o Santa apresenta os cenários da
região, no papel e nas plataformas digitais.
Combina experiência e criatividade para
conectar sua marca ao público.
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O jornal mais querido da Grande Florianópolis,
oferece notícias e entretenimento no impresso
e digital.
Cativa e fideliza o público com ações de junte
e ganhe além de notícias locais.

Para falar com toda
Santa Catarina, fale com a
empresa de comunicação
líder no Estado.
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