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Sobre o Portal Garça Online

O Portal Garça Online tem como foco principal compartilhar notícias e informações da cidade de 
Garça e Região.

Diariamente selecionamos e publicamos as principais noticias de Garça e Região e divulgamos por 
meio das principais mídias sociais (Facebook, Whatsapp) e pelo envio de Newsletter aos nossos 
assinantes.

Além do noticiário atualizado diariamente, nosso portal também é o site oficial da Associação 
Comercial e Industrial de Garça, onde muitos usuários acessam diariamente para encontrar 
informações sobre abertura das lojas, telefones, endereços, acessar seus benefícios e muito mais.

O Portal Garça Online se destaca em seu nicho pela variedade de assuntos e interação com o 
leitor, que permanece fiel há quase uma década, desde o lançamento ao site, visitando frequente-
mente em busca de informações e conteúdo de qualidade.

Por que anunciar no Portal Garça Online?

A Internet é o meio de comunicação que mais cresce no mundo. Grandes empresas já desco-
briram que anunciar na Internet está se tornando uma forma de divulgar suas marcas atingindo 
diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo.

Ao anunciar na Internet você expõe sua marca para que as pessoas possam lhe conhecer melhor, 
sem ter que perder tempo de convencimento, uma vez que as pessoas que acessaram sua marca 
através da Internet já estão cientes de seus produtos ou serviços.

Em uma pesquisa ficou comprovado que a maioria dos internautas, seja eles do Brasil ou que 
vivem fora, se utilizam da Internet para trabalhar e ouvir rádio, essa mania entre os internautas 
vem despertando interesses em grandes companhias que estão apostando nesse público uma vez 
que ao anunciar em uma emissora de TV por assinatura, Jornal, Outdoor ou Rádio convencional, 
você fica limitado para divulgar sua marca, mas pela Internet é diferente. O seu produto ou serviço 
é divulgado para uma massa que diretamente está acessando a Internet.
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