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Quem Somos

Amantes da natureza e de caminhadas, Anael de Souza 
e Silvia Helena Dantas se apaixonaram pela beleza do 
cerrado e pela grandeza das cachoeiras da Canastra.

Com a idéia de oferecer informações às pessoas que 
pretendiam visitar a região, criaram em 1997 o primeiro 
site com informações da lugar, o www.serradacanastra.
com.br.

No ano seguinte, nasceu a Tamanduá Ecoturismo Ltda, a 
primeira empresa de turismo receptivo da região da Serra 
da Canastra, aliando conhecimento com atendimento de 
qualidade.

Silvia Dantas

Anael de Souza



O Portal é diversificado: hospedagem, 
notícias e informações sobre as atrações 
e cidades, roteiros personalizados, 
galeria de fotos e vídeos, cultura regional, 
queijo canastra, fauna e flora do cerrado. 
Desta forma, atrai cada vez mais pessoas 
interessadas em tudo o que diz respeito 
à região.

A manutenção e os serviços oferecidos 
ficam sob a coordenação da Tamanduá 
Ecoturismo que disponibiliza o 
atendimento numa Central de Reservas 
com atendimento via diversos canais 
(chat, e-mail, telefone, skype e whats 
app) em horário especial, de segunda a 
sexta das 8h00 às 22h00, aos sábados 
das 8h00 às 21h00 e aos domingos, das 
8h00 às 12h00. 

A experiência mostra que 80% dos clientes 
fazem o primeiro contato e fecham 
negócio através do site.

O Portal



Elaborado com técnicas 
de SEO (Search Engine 
Optimization) e SEM (Search 
and Marketing), o www.
serradacanastra.com.br é o 
portal número 1 da região da 
Canastra a aparecer na busca 
orgânica do Google.

Desenvolvido nos formatos 
móbile, tablet e PC adapta-se 
às diferentes telas e atende 
a necessidade do público 
alvo, que busca agilidade e 
praticidade.

Anunciando no portal, você 
se comunica direto com quem 
precisa de serviços na região 
da Canastra. E pode contar 
sempre com a estrutura 
profissional da Tamanduá 
Ecoturismo, a empresa que 
é autoridade e referência no 
assunto.

Mídias



Interação

Dados: Google Analytics - Março/16

75.854
Page Views/

Mês

21.657
Visitas

17.532
Visitantes Únicos

11.959 Visitas
9.720 Visitantes Únicos

49.305 Page Views

DESKTOP

MOBILE e TABLET

9.698 Visitas
7.813 Visitantes Únicos

26.550 Page Views
MÉDIA MENSAL



Nosso Público

45,2%
Masculino 54,8%

Feminino

IDADE

18-24

25-34

45-54

65+

35-44

55-64

13,4%

24,9%

33,7%

13,8%

11,9%

2,3%

Dados: Google Analytics - Março/16



Nossos Formatos
e Preços*

Tela 1/3

R$ 720,00Tablet

R$ 180,00



Tela 2/3

Mobile

R$ 360,00

R$ 90,00

Nossos Formatos
e Preços*



Tela 3/3

Background
2 Imagens laterais
formato: 370x1000

Pop Up
Imagem estática ou video

formato: 250x250
R$ 90,00

R$ 810,00

DESCONTOS:

Contrato trimestral: 10%
Contrato semestral: 15%
Contrato anual: 20%

Precisa de alguém para 
criar um anúncio? Peça um 
orçamento. 
Valores de criação a partir 
de R$ 100,00.

Obs.: *Preços mensais (válidos 
até 30 de setembro de 2016).

(37) 9.8841-6618

Nossos Formatos
e Preços*



Fale com a gente:
tamandua@serradacanastra.com.br

(37) 3433-1452 / (37) 3433-1332


