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sobre a GR 
A "GR Treinamento em Gestão de Restaurantes e Gastronomia" é uma 
empresa focada na educação profissional e qualificação de pessoas e 
empresas atuantes no mercado gastronômico. Atuando a 12 anos no mercado 
a GR se especializou no desenvolvimento de cursos on-line em diversas 
áreas do setor gastronômico com o objetivo de profissionalizar, especializar e 
qualificar pessoas na gestão e operação de seu negócio. 

Nossa empresa atende a restaurantes, bares, 
pizzarias, cafeterias dentre outros. Ao longo desta 
trajetória a GR também se estabeleceu como o maior 
portal voltado para donos e gestores de restaurantes 
do Brasil, tendo conquistado a confiança e a 
notoriedade de seus leitores pelo conteúdo de 
qualidade veiculado em seu portal contando com 
mais de 40.000 acessos mensais em seu portal.



o SITE em NÚMEROS

+14.500 mailing cadastrados 
+550 matérias 

+6.000 comentários em nosso blog 

+40.000 visitas únicas por mês 

+120.000 visualizações/mês



Redes Sociais

+9.950
fãs

+9.800
inscritos

+3.400
seguidores



Perfil dos Visitantes 

Gestores de Restaurantes 
Gestores de Bares 
Gestores de Lanchonetes 
Gestores de Cafeterias 
Fornecedores 
Outros 

54%
17%

7%
5%
5%

12%

+40.000    visitas únicas por mês 

+120.000   visualizações/mês



Espaços para Publicidade

Banner Lateral
  
Banner Lateral (Todas as páginas) 190 x 180
Formato: jpg, png

Valor: R$ 260,00 (30 dias)



Espaços para Publicidade

Banner Lateral

+ Mega Banner
Megabanner (Página Inicial)
600 x 200
Formato: jpg, png
  
Banner Lateral (Todas as páginas) 190 x 180
Formato: jpg, png

Valor: R$ 470,00 (30 dias)



Espaços para Publicidade

Conteúdo Integral do Anúnciante
Pode conter: texto, imagens, links

Valor: R$ 550,00 (por envio) 

 
Banco de Dados: 14.500 cadastrados

* Necessita de aprovação do conteúdo 
antecipadamente 

Newsletter

ExclusivaConteúdo
 integral 

do 
Anunciante



Dimensões: até 50 linhas 
Posicionamento: Blog de notícias 

Valor: R$ 275,00 (por matéria)

Conteúdo: Matéria sobre produtos ou 
serviços do anunciante 

Benefício: Dados de contato do 
anunciante no final da Matéria 
(Logo, link, tel, end, e-mail) 

Espaços para Publicidade

Matéria no Site / Blog



Espaços para Publicidade

 
             Facebook + Twitter

Dimensões: até 500 x 500 pxl 
Posicionamento: 1 semana no 
Topo do facebook. Depois segue 
a linha do tempo do feed

Valor: R$ 105,00 (por post) 

+ 9900 seguidores



Espaços para Publicidade

Vídeo Publicidade

Tamanho: até 5 minutos
Formato: HD, Full HD 
Posicionamento: Seção Vídeos
do site e no canal do youtube
publicação, edição e filmagem

Valor: R$ 750,00 



Já anunciaram por aqui

Ondepedir

Willve

Basemetal

TWIZOL



Contato

E-mail 
contato@gestaoderestaurantes.com.br

Telefone 
(31) 98649-9505
(31) 2526-1002
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