
 

Divulgue sua escola, aeroclube, serviços no Portal 
AFAC 
 

Prezado diretor, coordenador de escolas e aeroclubes, prestador de 
serviços ou instrutor: 
 
Você sabia que, no portal AFAC, escolas, aeroclubes, serviços e demais, são 
divulgados em nossos canais de comunicação (Facebook, Instagram, WhatsApp, 
Jornal Digital, Web Rádio, e Site) da seguinte maneira: 
 
+ Site, Jornal Digital Mensal: Permanentemente; 
 
+ Facebook, Instagram, Grupos de WhatsApp: 15 em 15 dias. 
 
+ Web Rádio Freqüência Livre: Semanalmente – durante o programa AFAC na Web 
(Todas as terças feiras das 19h as 21h) 
 

O QUE É NECESSÁRIO PARA INICIAR A DIVULGAÇÃO? 
 

Primeiramente entre em contato conosco e informe sua intenção através do E-mail: 
afaccb@gmail.com ou através do WhatsApp: 19- 993816636. 
 

Cada anunciante possui: 
- Site: Um espaço na lateral do Site da AFAC onde será colocada a sua logomarca e ao 
clicar nela será direcionado diretamente ao site da sua marca ou abrirá uma pagina 
com suas informações de Contato; 
 

-Instagram, facebook, e Grupos de WhatsApp: Será postada a sua logomarca com os 
dizeres da sua marca e informações de Contato; 
 

- Jornal mensal Digital: Será postada na parte de Publicidade a sua logomarca com os 
dizeres da sua marca juntamente com as informações de Contato; 
 

- Web Rádio – durante o programa falaremos da suma marca e informações de 
contato. 
 

INVESTIMENTO: O investimento é muito baixo e nossos contratos são de 180 dias, 
não deixe de conferir. (banner fixo 250 x 250 pixels) 
 

                                                                                                      

Duvidas: 
 

             AFAC 

afaccb@yahoo.com.br 

   afaccb@gmail.com 

      19-993816636 

Visão AFAC: 

A AFAC é uma associação especializada no mundo dá 
aviação, seja ela comercial, executiva, agrícola, desportiva ou 
acrobática, tanto no Brasil como no exterior, uma equipe 
produz conteúdo de qualidade 24 horas por dia, sempre 
buscando manter pilotos, comissários, tripulantes e 
entusiastas bem informados. Conheça nosso 
site www.afaccasabranca.com  
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