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A revista eletrônica Consultor Jurídico (ConJur) é a mais 
importante publicação especializada em Direito e Justiça 
em língua portuguesa na internet. No mercado desde 1997, 
tem média superior a 6,5 milhões de páginas visitadas por 
mês, além de boletins de notícias enviados diariamente 
para mais de 160 mil leitores cadastrados.

Além da revista eletrônica, nossa equipe também publica 
os Anuários ConJur, que são guias sobre o Judiciário 
brasileiro — os únicos de sua categoria. As publicações são 
prestigiadas no meio do Direito, contando com a presença 
constante de ministros, advogados dos principais 
escritórios do Brasil e empresários em seus lançamentos.

Publicamos os seguintes Anuários: Anuário da Justiça
Brasil; Anuário da Justiça Federal; Anuário da Justiça, 
Anuário da Justiça Rio de Janeiro; Brazil Justice Yearbook, 
a versão em inglês do Anuário da Justiça Brasil.

Nosso público é composto por ministros; advogados; 
empresários; desembargadores; diretores jurídicos das 
mais renomadas organizações do país; juízes; estudantes; 
professores; e formadores de opinião de diversas áreas 
profissionais.

Anunciantes da revista eletrônica Consultor Jurídico e 
dos Anuários ConJur falam diretamente com um público 
qualificado, que precisa adquirir produtos e serviços de 
qualidade para si, para suas empresas e para seus clientes.

ConJur
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Fonte: Pesquisa da base cadastrada no site ConJur
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Site

Associe sua marca ao melhor 
veículo de comunicação voltado 
para área jurídica.

A revista eletrônica Consultor 
Jurídico é acompanhada por 
público qualificado, que busca 
informações atualizadas sobre 
a Justiça e o Direito do Brasil.

conjur.com.br
por mês:

de visitantes únicos retorno de visitantes

de visualizações de páginas

acessado em

+ de 2,3 milhões

+ de 150 países6,5 milhões

58%

Fonte: Google Analytics

Formato Descrição

Super Banner

Half Banner

Arroba Banner

Mega Banner

Formato 728 x 90 pixels (horizontal).
Peso máximo 80 kbytes.

Formato 300 x 100 pixels.
Peso máximo 30 kbytes.

Formato 300 x 250 pixels.
Peso máximo 60 kbytes.

Formato 300 x 600 pixels.
Peso máximo 100 kbytes.

Visível em todas as páginas do site, exceto nas páginas da Loja ConJur.  
É rotativo com outros anunciantes.

Visível em todas as páginas do site, exceto nas páginas da Loja ConJur.  
É rotativo com outros anunciantes.

Visível em todas as páginas do site, exceto nas páginas da Loja ConJur.  
É rotativo com outros anunciantes.

Visível em todas as páginas do site, exceto nas páginas da Loja ConJur.  
É rotativo com outros anunciantes.

Formatos aceitos: GIF, JPEG, PNG ou HTML5

Super Banner 1

Arroba 
Banner

Mega
Banner

Half

Half

Half

Super Banner 2
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Especificações Banners

p

• Dimensões: 728 x 90 pixels.
• Peso máximo: 80 KB.

• Dimensões: 300 x 100 pixels.
• Peso máximo: 30 KB.

• Dimensões: 300 X 250 pixels.
• Peso máximo: 60 KB.

• Dimensões: 300 X 600 pixels.
• Peso máximo: 100 KB.

Formato

Formato

Super Banner Arroba Banner

Half Banner Mega Banner

Importante

• Formas de contratação: CPM = Custo por mil impressões ou visualizações.

• Visualização: todos os banners são rotativos, espaços alternados com
   outros anunciantes. Visíveis em todas as páginas, exceto nas páginas da
    Loja ConJur.

• Prazo de recebimento do banner: 48h antes da data da inserção.

• Valores brutos.

• Eventual suspensão da veiculação por iniciativa do cliente durante a
   vigência da contratação não o desobriga ao pagamento do valor acordado.

Imagem
• Arquivo em GIF, JPG ou PNG
• Informar o link de destino

HTML
• Arquivo de texto com o código em HTML
• O link de destino deve conter a seguinte macro: %%CLICK_URL_ESC%%
• É possível usar o seguinte macro para prevenir cache: %%CACHEBUSTER%%

FLASH
• Arquivo em SWF
• Versão do flash: 9.0
• Versão do ActionScript: 2.0
• O banner deve ter um botão na camada superior com o seguinte código: on(release) { if(clickTAG.substr(0,5) == “http:”) { getURL(clickTAG, “_blank”); }}
• Informar o link de destino
• Nota: O sistema iOS (iPhone/iPad) não possui suporte a Flash, sendo necessário providenciar um formato alternativo de imagem
• Importante: Devido aos avanços em bloqueio ao Flash por parte de navegadores recentes, mídias nesse formato podem ocasionalmente não ser
   exibidas. Recomendamos o uso de mídias de imagem ou HTML5.
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A ConJur envia mensagens eletrônicas personalizadas para a base
de leitores cadastrados no site que optaram por receber o Boletim
de Notícias e mensagens promocionais.
Esse cadastro representa parcela expressiva dos cerca de 2,3
milhões  de leitores que acessam o site mensalmente e conecta o
anunciante a profissionais diretamente interessados em tudo que
ocorre no meio jurídico.

E-mail Marketing

+ de 160 mil
cadastrados

• HTML; imagens podem ser linkadas no servidor do anunciante.

Formato

Dimensões
Largura: até 800 pixels, recomendamos 600 pixels;

Comprimento: menor possível para evitar o uso da barra de rolagem;

Peso máximo: 25 kbytes, com as imagens em até 150 kbytes.

E-mail Marketing

Importante
• Forma de contratação: envio de peça publicitária para a base de leitores    
   cadastrada no site. 

• Não veiculamos mídias em Flash nos e-mails.

• Nosso mailing não é fornecido para os clientes.

• Eventual suspensão da veiculação por iniciativa do cliente durante a
   vigência da contratação não o desobriga ao pagamento do valor acordado.

• Valores brutos.

• Prazo de recebimento da peça publicitária: 48h úteis antes da data de   
  envio do E-Mkt.
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Patrocinado e Facebook

Conteúdo Patrocinado e Post no Facebook

Sua mensagem como notícia na ConJur.
www.conjur.com.br

Seu post na página da ConJur no Facebook.
www.facebook.com/ConsultorJuridico   

Seu evento divulgado na página da ConJur no         
Facebook no ícone de Eventos.
www.facebook.com/pg/ConsultorJuridico/events

Publieditorial  / Conteúdo Patrocinado Post Facebook Post Ícone de Eventos no Facebook

Consulte-nos para mais detalhes sobre as opções abaixo.
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Contato

Equipe comercial
Telefone: (11) 3094-7483

E-mail: comercial@consultorjuridico.com.br

Mais informações sobre site: www.conjur.com.br/a/anuncie

Mais informações sobre anuário: www.conjur.com.br/anuarios


