
P R O J E T O  D E  B R A N D E D  C O N T E N T



EDITORIAIS



09/10/2019 - Engenheiros agrônomos de 
SC criam super maçã 

16/10/2019 - Trabalho de meteorologistas 
garante prevenção de danos em SC 

EDITORIAIS: SC no AR | Balanço Geral | ND  Notícias 

23/10/2019 - Assistência técnica e gratuita 
para construção e reforma em SC através da 

engenharia pública 

31/10/2019 - Engenheiros florestais 
atuam contra desmatamento em SC 

21/11/2019 - 34 mortes por choque em SC: 
Engenheiros eletricistas dão dicas de 

segurança

27/11/2019 - Equipamentos e outras 
medidas garantem segurança no trabalho 

Clique para assistir!

https://ndmais.com.br/videos/sc-no-ar/engenheiros-agronomos-de-sc-criam-super-maca/
https://ndmais.com.br/videos/sc-no-ar/engenheiros-agronomos-de-sc-criam-super-maca/
https://ndmais.com.br/videos/sc-no-ar/trabalho-de-meteorologistas-garante-prevencao-de-danos-em-sc/
https://ndmais.com.br/videos/sc-no-ar/trabalho-de-meteorologistas-garante-prevencao-de-danos-em-sc/
https://ndmais.com.br/videos/sc-no-ar/engenharia-publica-garante-assistencia-tecnica-e-gratuita-para-construcao-e-reforma/
https://ndmais.com.br/videos/sc-no-ar/engenharia-publica-garante-assistencia-tecnica-e-gratuita-para-construcao-e-reforma/
https://ndmais.com.br/videos/sc-no-ar/engenheiros-florestais-atuam-contra-desmatamento-em-sc/
https://ndmais.com.br/videos/sc-no-ar/engenheiros-florestais-atuam-contra-desmatamento-em-sc/
https://ndmais.com.br/videos/sc-no-ar/34-mortes-por-choque-em-sc-engenheiros-eletricistas-dao-dicas-de-seguranca/
https://ndmais.com.br/videos/sc-no-ar/34-mortes-por-choque-em-sc-engenheiros-eletricistas-dao-dicas-de-seguranca/
https://ndmais.com.br/videos/sc-no-ar/equipamentos-e-outras-medidas-garantem-seguranca-no-trabalho/
https://ndmais.com.br/videos/sc-no-ar/equipamentos-e-outras-medidas-garantem-seguranca-no-trabalho/


04/12/2019 - Engenheiros mecânicos 
mostram equipamentos que movem a 

indústria de SC

06/11/2019 - Seminário discute situações 
relacionadas ao meio ambiente em SC 

07/11/2019 - Santa Catarina é um dos 
estados que mais avança na universalização 

da água 

13/11/2019 - Geólogos identificam áreas 
de risco e atuam no planejamento urbano 

07/11/2019 - Evento do CREA discute 
problemas na acessibilidade em SC 

Clique para assistir!

EDITORIAIS: SC no AR | Balanço Geral | ND  Notícias 

https://ndmais.com.br/videos/sc-no-ar/engenheiros-mecanicos-mostram-equipamentos-que-movem-a-industria-de-sc/
https://ndmais.com.br/videos/sc-no-ar/engenheiros-mecanicos-mostram-equipamentos-que-movem-a-industria-de-sc/
https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/seminario-discute-situacoes-relacionadas-ao-meio-ambiente-em-sc/
https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/seminario-discute-situacoes-relacionadas-ao-meio-ambiente-em-sc/
https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/santa-catarina-e-um-dos-estados-que-mais-avanca-na-universalizacao-da-agua/
https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/santa-catarina-e-um-dos-estados-que-mais-avanca-na-universalizacao-da-agua/
https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/geologos-identificam-areas-de-risco-e-atuam-no-planejamento-urbano-2/
https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/geologos-identificam-areas-de-risco-e-atuam-no-planejamento-urbano-2/
https://ndmais.com.br/videos/nd-noticias/evento-do-crea-discute-problemas-na-acessibilidade-em-sc/
https://ndmais.com.br/videos/nd-noticias/evento-do-crea-discute-problemas-na-acessibilidade-em-sc/


ENTREGAS:  

25 COMERCIAIS 30” | SC NO AR

25 COMERCIAIS 30” | BALANÇO GERAL SC

25 COMERCIAIS 30” | JORNAL DA RECORD

COMERCIAIS

*vinhetas de bloco no Balanço geral e no SC no AR



foram gerados no total de 

impactos de mídia. 

30.428.443



EDITORIAIS



08/10/2019 - Engenheiros agrônomos 
contribuem para o agronegócio e 

economia de SC

18/10/2019 - Engenheiro explica efeitos 
produtivos e sociais da mineração em SC

07/11/2019 - Santa Catarina é um dos 
estados que mais avança na universalização 

da água 

11/11/2019 - Engenharia Química: 
Desenvolvimento para Santa Catarina 

02/12/2019 - Engenharia mecânica ajuda 
no desenvolvimento de SC 

Clique para assistir!

ENTREVISTAS |  Jornal do Continente 

02/12/2019 - CREA promove encontro no 
Sul de Santa Catarina 

https://ndmais.com.br/videos/jornal-do-continente/agropecuaria-representa-6-de-todas-as-riquezas-geradas-em-sc/
https://ndmais.com.br/videos/jornal-do-continente/agropecuaria-representa-6-de-todas-as-riquezas-geradas-em-sc/
https://ndmais.com.br/videos/jornal-do-continente/engenheiro-explica-efeitos-produtivos-e-sociais-da-mineracao-em-sc/
https://ndmais.com.br/videos/jornal-do-continente/engenheiro-explica-efeitos-produtivos-e-sociais-da-mineracao-em-sc/
https://ndmais.com.br/videos/jornal-do-continente/os-desafios-do-saneamento-e-da-gestao-de-residuos-em-sc/
https://ndmais.com.br/videos/jornal-do-continente/os-desafios-do-saneamento-e-da-gestao-de-residuos-em-sc/
https://ndmais.com.br/videos/jornal-do-continente/engenharia-quimica-desenvolvimento-para-santa-catarina/
https://ndmais.com.br/videos/jornal-do-continente/engenharia-quimica-desenvolvimento-para-santa-catarina/
https://ndmais.com.br/videos/jornal-do-continente/engenharia-mecanica-ajuda-no-desenvolvimento-de-sc/
https://ndmais.com.br/videos/jornal-do-continente/engenharia-mecanica-ajuda-no-desenvolvimento-de-sc/
https://ndmais.com.br/videos/jornal-do-continente/crea-promove-encontro-no-sul-de-santa-catarina/
https://ndmais.com.br/videos/jornal-do-continente/crea-promove-encontro-no-sul-de-santa-catarina/


ENTREGAS:  

*vinhetas de bloco no Jornal do Continente

25 COMERCIAIS 30” | BG NEWS SC

25 COMERCIAIS 30” | JORNAL DA RECORD NEWS

25 COMERCIAIS 30” | JORNAL DO CONTINENTE



foram gerados no total de 

impactos de mídia. 

583.044



DIGITAL



MÍDIA DIGITAL

Publieditorial

Web banners

https://ndmais.com.br/projetos-especiais/crea-sc/
https://ndmais.com.br/projetos-especiais/crea-sc/


24/09/2019 - Para os profissionais da 
engenharia química o futuro se constrói agora

22/10/2019 - Para os profissionais da 
Agronomia, o futuro se constrói agora

05/11/2019 - Reta final de inscrições para o 
Seminário de Acessibilidade do CREA-SC

06/11/2019 - Para os Engenheiros de 
Alimentos o futuro se constrói agora 

13/11/2019 - Para os Meteorologistas o futuro 
se constrói agora 

Clique para conferir!

21/11/2019 - Para o Engenheiro Ambiental o 
futuro se constrói agora 

PUBLIEDITORIAIS |  ND Mais

https://ndmais.com.br/noticias/para-os-profissionais-da-engenharia-quimica-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-profissionais-da-engenharia-quimica-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-profissionais-da-agronomia-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-profissionais-da-agronomia-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/reta-final-de-inscricoes-para-o-seminario-de-acessibilidade-do-crea-sc/
https://ndmais.com.br/noticias/reta-final-de-inscricoes-para-o-seminario-de-acessibilidade-do-crea-sc/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-engenheiros-de-alimentos-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-engenheiros-de-alimentos-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-meteorologistas-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-meteorologistas-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-o-engenheiro-ambiental-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-o-engenheiro-ambiental-o-futuro-se-constroi-agora/


10/12/2019 - Para os engenheiros florestais, 
o futuro se constrói agora

12/12/2019 - Para os Engenheiros Eletricistas, 
o futuro se constrói agora 

14/12/2019 - Para os geólogos, o futuro se 
constrói agora 

16/12/2019 - Para os profissionais da 
Geografia o futuro se constrói agora 

18/12/2019 - Para os Engenheiros Mecânicos, 
o futuro se constrói agora 

Clique para conferir!

20/12/2019 - Para os Engenheiros de Segurança 
do Trabalho, o futuro se constrói agora

PUBLIEDITORIAIS |  ND Mais

https://ndmais.com.br/noticias/para-os-engenheiros-florestais-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-engenheiros-florestais-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-engenheiros-eletricistas-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-engenheiros-eletricistas-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-geologos-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-geologos-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-profissionais-da-geografia-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-profissionais-da-geografia-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-engenheiros-mecanicos-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-engenheiros-mecanicos-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-engenheiros-de-seguranca-do-trabalho-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-engenheiros-de-seguranca-do-trabalho-o-futuro-se-constroi-agora/


PUBLIEDITORIAIS |  ND Mais

POSTS NO FACEBOOK |  ND Mais

https://ndmais.com.br/noticias/para-os-engenheiros-de-minas-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-engenheiros-de-minas-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-engenheiros-civis-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-engenheiros-civis-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-engenheiros-agrimensores-o-futuro-se-constroi-agora/
https://ndmais.com.br/noticias/para-os-engenheiros-agrimensores-o-futuro-se-constroi-agora/


foram gerados no total de 

impressões. 

616.375



CONTEÚDO EDITORIAL 



CONTEÚDO EDITORIAL  |  ND impresso 
30/11/2019 – Geologia e o planejamento urbano

28/10/2019 – Saúde, segurança e meio ambiente 



CONTEÚDO EDITORIAL  |  ND impresso 
19 e 20/11/2019 – Efluentes industriais e domésticos e o meio ambiente

15/11/2019 – Florestas: conservar é saber usar



31.011.487

foram gerados

31.011.487

No total

impactos de mídia

616.375
impressões  no portal ND+   


