


— Primeiro portal brasileiro dedicado à 

informação tecnológica em Soldagem, 

Corte e Ensaios Não Destrutivos. 

 

— Há mais de 10 anos é referência no 

setor. Atualmente, é o maior site da 

área no Brasil, sendo o principal ponto 

de encontro de profissionais, 

estudantes e empresas dos setores 

metalmecânico, químico e 

petroquímico.  

Portal Infosolda 



Novidades do Portal Infosolda 4.0 

Conteúdo e navegabilidade para gerar 
maior visitação e exposição de sua marca! 

Conteúdo ampliado 

Novas ferramentas de busca 
no Portal e no Google 

Novo lay-out 

Novas ferramentas e 
interatividade 



Publicidade para companhias líderes! 

30 mil profissionais registrados 30 mil visitas mensais 

Artigos técnicos e teses 

Consultas respondidas por 
especialistas da área 

Notícias e conteúdo  
atualizados diariamente 

Material didático 

O Portal Infosolda é a primeira fonte de 

consulta dos profissionais da área. 

Por isso é o mais importante canal de comunicação para 

sua empresa falar com este público. 



Engenheiros Técnicos 

Estudantes 

Soldadores Inspetores 

Os visitantes do Portal Infosolda  
decidem e recomendam  

os produtos e tecnologias de sua empresa! 

Compradores e  
formadores de opinião 

Público-alvo 



Notícias Eventos 

Escolas e cursos 

Produtos 

Mercado 

Artigos 

Destaque a sua empresa nos  

diversos canais do Portal Infosolda. 

Biblioteca 

Mídia Social Links 

E também nos dois sites desenvolvidos exclusivamente 

para treinamento e certificação. 



Banner Topo 
 

Visualização privilegiada em todas as páginas do site.  

Banner randômico.  

 

Tamanho                                   Formato 

675 x 72 pixel   –   25Kb                     jpg – gif – swf 

 

 

 

 

Publicidade 



Banner Patrocinadores Home 
 

Visualização central na página principal do site.  

Banner Fixo. 
 

Tamanho 

185 x 75 pixel   –   8,5Kb  

 

Formato 

jpg 

 

 

 

 

 

Publicidade 



Banner Lateral Interno 
 

Visualização na Lateral direita de todas as páginas  

internas do site.  

Banner randômico. 

 

 Tamanho 

 200 x 200 pixel   –   35,5Kb  

 

 Formato 

 jpg – gif – swf 

 

 

 

 

Publicidade 



Banners Inner Top A e B  
 

Visualização na página principal do site, sendo a posição “A” mais 

acima e a “B” mais ao centro do site. 

Banner randômico. 

 

Tamanho 

200 x 200 pixel   –   35,5Kb  

 

Formato 

jpg – gif – swf 

 

 

 

 

Publicidade 
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