O JurisBahia surge como o resultado de uma congregação entre juristas locais focados em
estabelecer uma maior interatividade e conectividade entre todos os proﬁssionais da área ou
ainda aqueles que, mesmo não sendo da seara, constantemente atuam em concomitância
ou em dependência dos seus serviços, a exemplo do empresariado. Sua extensão ainda
busca conglobar estudantes, universitários ou bacharéis que buscam desde uma
atualização jurídica impactante em seu Estado, a empregos em escritórios e demais
empresas.
O Portal fornece um boletim jurídico estadual, com notícias diárias sobre o que mais
repercute no cenário jurídico baiano, reﬂetidas ainda através dos artigos produzidos pelos
próprios leitores e colunistas, entrevistas, notícias institucionais, colunas sociais, eventos e
vagas de emprego disponibilizadas para os estudantes e advogados, maximizando o
relacionamento interpessoal através da nossa comunidade.
Nossos assíduos leitores reconhecem esse trabalho difrenciado e hoje somam mais de 50
mil leitores em todo o Estado, com pouco mais de 01 ano e meio de existência, crescendo
exponencialmente, com a taxa de novos usuários mês a mês correspondendo ao dobro dos
já existentes:

New visitor
49.2%

50,8%
New visitor
8.365
Sessões

Returning Visitor

34% Advogados
21% Judiciário, Executivo e
Legislativo;
27% Imprensa e Estudantes
18% Empresas

(Dados extraídos em agosto/2017 - *As porcentagens e números de acesso variam constantemente, para
mais ou para menos)

Cota GOLD (02 unidades
disponibilizadas apenas)
R$4.000,00 anuais

Cota SILVER
R$2.500,00 anuais

Cota BRONZE
R$1.000,00 anuais

Marca da empresa como apoiadora exibida e
apresentada ao início de todos os vídeos
produzidos na rede social Youtube em seção
exclusiva com duração de 04 segundos.

Marca da empresa como apoiadora exibida e apresentada ao início de todos os vídeos produzidos na rede social
Youtube em seção dividida com os demais apoiadores
SILVER.

Não há esse benefício.

Banner Principal da Home na versão desktop e
mobile, em modalidade rotativa com o outro
apoiador GOLD e destacado dos demais na aba
exclusiva dos apoiadores.

Banners laterais da Home na versão desktop e ao longo
da barra de rolagem na versão mobile e em modalidade
rotativa com os demais apoiadores SILVER. Banner
destacado na aba exclusiva dos apoiadores.

Banner destacado na aba exclusiva dos
apoiadores, na parte destinada aos
apoiadoresBRONZE.

Banner Principal da Home na versão desktop e
mobile, em modalidade rotativa com o outro
apoiador GOLD e destacado dos demais na aba
exclusiva dos apoiadores.

Banners laterais da Home na versão desktop e ao longo
da barra de rolagem na versão mobile e em modalidade
rotativa com os demais apoiadores SILVER. Banner
destacado na aba exclusiva dos apoiadores.

Banner destacado na aba exclusiva dos
apoiadores, na parte destinada aos
apoiadoresBRONZE.

Até 08 publicações exclusivas mensais dos serviços
ofertados pela empresa no site e nas redes sociais.
Tratando-se de escritório de advocacia ou órgão
público, noticiam-se contratações, cases de
sucesso, eventos, honrarias, prêmios, lançamentos
de livros, medidas de grande relevância no âmbito
jurídico local, etc.

Até 04 publicações exclusivas mensais dos
serviços ofertados pela empresa no site e nas
redes sociais. Tratando-se de escritório de
advocacia ou órgão público, noticiam-se
contratações, cases de sucesso, eventos,
honrarias, prêmios, lançamentos de livros,
medidas de grande relevância no âmbito jurídico
local, etc.

Até 02 publicações exclusivas mensais
dos serviços ofertados pela empresa
no site e nas redes sociais. Tratando-se
de escritório de advocacia ou órgão
público, noticiam-se contratações,
cases de sucesso, eventos, honrarias
prêmios, lançamentos de livros,
medidas de grande relevância no
âmbito jurídico local, etc.

Inclusão de até 03 colunistas no site.

Inclusão de até 02 colunistas no site.

Inclusão de até 01 colunista no site.

Publicação de até 05 artigos mensalmente.

Publicação de até 03 artigos mensalmente.

Publicação de 01 artigo mensalmente.

Página exclusiva na NEWSLETTER quinzenal,
divulgando seus serviços.

Página dividida com os demais apoiadores na
NEWSLETTER quinzenal, divulgando seus
serviços.

Página dividida com os demais
apoiadores na NEWSLETTER
quinzenal, divulgando seus serviços,
em menor destaque que o apoiador
SILVER.

Vinculação da marca em todo e qualquer
congresso/evento produzido pelo JurisBahia
com ampla destaque.

Vinculação da marca em todo e qualquer
congresso/evento produzido pelo JurisBahia
com destaque menor do que a do apoiador
GOLD.

Vinculação da marca em todo e
qualquer
congresso/evento
produzido pelo JurisBahia com
destaque menor que a do apoiador
SILVER.

Os apoiadores tem à disposição um exclusivo serviço online de notícias, fomentado
automaticamente pela equipe JurisBahia.
Melhor ainda do que todos esses benefícios é a oportunidade da empresa/faculdade/escritório/órgão/instituto estar ligado a uma ideia que vem modiﬁcando, unindo e aperfeiçoando os padrões das publicações voltadas aos proﬁssionais do Direito no Estado da
Bahia, contribuindo de forma inovadora para os seus interesses e incentivando uma
maior interatividade de toda a comunidade jurídica local.
Colocamo-nos à disposição, para (via e-mail ou telefone) dar mais informações, que
acaso se façam necessárias. Contamos com seu apoio!
Atenciosamente,
Orlando Mota Ribeiro
Sócio-Fundador do Portal JurisBahia
orlandoribeiro@jurisbahia.com.br

Arthur Gabriel Ramos Barata Lima
Sócio-Diretor do Portal JurisBahia
arthurbarata@jurisbahia.com.br

