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Preços abaixo são válidos para CONTRATAÇÕES INDIVIDUAIS.
Envio de 1 peça ao nosso mailing de Agentes de Viagens Brasil, com arte da peça
produzida pelo contratante (e entregue à Mailnews em arquivo jpg)

R$ 300,00
Envio de 1 peça ao nosso mailing de Agentes de Viagens Brasil, com arte da peça
produzida pela Mailnews

R$ 400,00
Envio de 1 peça ao nosso mailing de Agentes de Viagens de um mercado específico
(região Sul, Sudeste, Centroeste, Norte ou Nordeste ou estado específico), com arte
da peça produzida pelo contratante (e entregue à Mailnews em arquivo jpg)

R$ 190,00
Envio de 1 peça ao nosso mailing de Agentes de Viagens de um mercado específico
(região Sul, Sudeste, Centroeste, Norte ou Nordeste ou estado específico), com arte
da peça produzida pela Mailnews

R$ 280,00
* Preços incluem produção de relatório que mostra numero total de destinatários
atingidos e numero total de leituras.
* Contratações individuais sujeitas a disponibilidade.
Pagamento de contratações individuais deve ser feito antes da realização
do serviço, através de boleto ou transferência bancária.

CONSULTE A MAILNEWS PARA CONHECER
EVENTUAIS OFERTAS PONTUAIS!
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CONTRATAÇÕES DE PACOTES.
Consulte-nos sobre disponibilidade e preços para a
Benefícios exclusivos para quem contrata pacotes
Além da criação da arte, envio do informativo e produção do relatório oferecidos
nas contratações individuais (página anterior), oferecemos serviços e vantagens
extras a quem fecha uma parceria mais longa conosco, através da contratação
de pacote de edições.
Serviços adicionais oferecidos na contratação de pacotes:
- Criação de uma página exclusiva em nosso site, onde ficarão armazenados e
disponíveis para consulta todas as edições publicadas.
- Envio do informativo também via WhatsApp, para um grupo aproximado
de 1.700 agentes de viagens cadastrados.
- Reprodução dos informativos em nossas páginas no Twitter e no Facebook.
- Pagamento de pacotes mensais, com valores fixos e duração mínima de
6 meses, são feitos ao final de cada mês (por volta do dia 25), através de
boleto ou transferência bancária.
- Atendimento prioritário em relação à contratações individuais.
- Garantia de publicação nos horários mais nobres.
- Garantia de publicação, sem ter de ficar sujeito a disponibilidade
(esta garantia é dada desde que se atenda o prazo estabelecido. Veja na próxima página).
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Política de Prazos:
- Nas contratações individuais, o prazo para publicação descrito no tópico
logo abaixo começa a valer assim que o pagamento for contabilizado por
nosso financeiro.
- Nas contratações de pacotes o prazo para publicação não é atrelado à esta exigência
descrita no tópico acima.
- solicitação de publicação deve ser feita sempre até, no máximo, o meio-dia
do dia (útil) anterior ao planejado para divulgação, respeitando condições
abaixo:
a) quando a arte da peça for produzida pelo contratante, a mesma deve ser
entregue em arquivo jpg junto com a solicitação de publicação. A Mailnews
não trabalha com reserva de data sem ter recebido o arquivo da peça.
b) quando a arte da peça for produzida pela Mailnews, a mesma deve já estar
produzida pela Mailnews e aprovada pelo contratante para que a solicitação de
publicação possa ser feita. A Mailnews não trabalha com reserva de data sem que a peça
esteja pronta e aprovada.
c) a produção da arte de uma peça é feita pela Mailnews normalmente no
mesmo dia da solicitação, desde que o briefing seja enviado dentro das
conformidades (com conteúdo de textos já pronto). O prazo para aprovação
final depende, a partir daí, do contratante e de eventuais ajustes solicitados
por ele.
d) a Mailnews não trabalha com reserva de horários, sendo que os envios são
realizados entre o período das 08h00 e11h30 e entre 13h00 e 15h00.
e) pedidos para o dia seguinte feitos fora do prazo (após o meio-dia) ficam sujeitos a
disponibilidade.

