
MIDIA KIT PORTAL DO LITORAL

Quem Somos

Portal do Litoral PB o mais acessado do litoral sul. Se posicionando em 

16º no ranking dos sites mais acessados da Paraíba (de acordo com o 

Alexa.com). É formado por jornalistas e radialistas com credibilidade em 

todo estado, tendo como principal objetivo a cobertura jornalística da 

região. A estrutura do Portal conta com umconteúdo de diversos 

parceiros e com uma estrutura própria de produção jornalística. Entre os 

parceiros do Portal, 50 sites e blogs que repercutem noticias exclusivas 

publicadas no Portal do Litoral PB e disponibilizam o nosso link para seus 

leitores. Dando assim um conjunto valioso de informações multimídia e 

de abrangência em todo o Estado da Paraíba.



Lista dos sites mais acessados da Paraíba

Além dos portais parceiros ainda contamos com destaque em rádios da 

região, como é o caso da Caaporã FM e ainda Alhandra FM.

O Portal também conta com uma equipe de jornalistas para produção de 

conteúdo exclusivo e sempre atualizado, 24 horas por dia, com o que há 

de melhor no Estado, Brasil e mundo.

Informação correta, isenta, com espaço para a pluralidade de opiniões e 

análise crítica do que está por trás dos fatos: este é o conceito do 

jornalismo apresentando pelos diretores do site: Joelma Alves 

(Jornalista/Radialista) e Luiz Cláudio (Jornalista/Radialista), tendo em 

sua equipe de editores e produtores:  Dayana Trigueiro (Radialista), Icaro 

Diniz (Jornalista) e Alice Maia (Jornalista).
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GÊNERO E IDADE

ESTATISTICAS GOOGLE ANALITYCS
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ESTATÍSTICAS E POSICIONAMENTO ALEXA.COM

INFORMAÇÕES E REGISTROS DE ACESSOS DIÁRIOS E MENSAIS

NOSSA FAN PAGE NO FACEBOOK TAMBÉM É UMA DAS MAIS 

CURTIDAS 
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CIDADES QUE MAIS ACESSAM NOSSA FAN PAGE E 

PORTAL 

CONTATOS:

(83) 8757-8317 – Joelma Alves

(83) 9636-8066 – Luiz Cláudio

Email: portaldolitoralpb@gmail.com

           Joelma.comunicacao@gmail.com

           LuizClaudioradiofm@gmail.com

Twitter: Twitter/jojojoia

twitter/luizclaudiopb
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