
Portal de Negócios para as Indústrias de Segurança 
Eletrônica, Áudio, Vídeo e Automação Profissionais

&

https://www.netseg.com.br/index.php
https://www.netseg.com.br/noticias.php?id=21


Lançado em Maio/2005, o NetSeg é um Portal de Negócio do
setor de segurança eletrônica, feito para integradores,
instaladores e usuários finais corporativos que buscam
SOLUÇÕES e TECNOLOGIA em segurança e automação para
escritórios, lojas, rede hoteleira, hospitais, shopping center,
aeroporto, condomínios e mais.

O que é um
portal de
negócios ?

&

https://www.netseg.com.br/pub.php
https://www.netseg.com.br/index.php
https://conteudo1.netseg.com.br/cotacao-home


Nós buscamos soluções que trazem resultados. 
Junte-se as nossas ferramentas e otimize esforços.

https://www.netseg.com.br/index.php
https://www.netseg.com.br/noticias.php?id=11
https://www.youtube.com/user/NetSegOnSiteVideo
https://conteudo1.netseg.com.br/cotacao-produto


ESTATÍSTICAS

&

Visitantes/mês = 29.607 (Fevereiro/23)

Nos últimos 12 meses geramos cerca de 

R$ 2.8 milhões em negócios.

Isto significa 395 cotações, média de mais

de uma por dia.

Média de tempo no site = 1:17’



Total = 10,000 assinantes 
11% Integradores

15% Distribuidores

70% Consumidor Final Corporativo 

4% Outros

(Fabricantes, Importadores, Instaladores.)

PÚBLICO ATINGIDO

&



PÚBLICO ATINGIDO

50% da 
Indústria
(alimentícia, 
automobilística, 
farmacêutica, 
petroquímica, 
química, etc),

22% de 
Governo
(aeroportos, 
cidades, portos, 
rodovias, 
secretarias de 
segurança, 
transporte, etc),

18% área 
de saúde
(clinicas e 
hospitais),

7% setor de 
entretenimento
(arenas, estádios, 
hotéis, palcos de
show, shopping 
centers e teatros, 
etc)

3% de 
outros.

&



PORTAL NA MÍDIA

&

http://www.facebook.com/portalnetseg
http://www.twitter.com/portalnetseg
http://www.instagram.com/netseg
https://www.linkedin.com/company/2652182/
http://www.abseg.org.br/
https://conteudo1.netseg.com.br/lar-inteligente-automacao-residencial
https://www.netseg.com.br/empresas.php?id=67
https://www.netseg.com.br/empresas.php?id=61
https://www.netseg.com.br/empresas.php?id=70
https://www.netseg.com.br/empresas.php?id=69
https://www.netseg.com.br/empresas.php?id=65
https://www.netseg.com.br/calendario.php
https://www.netseg.com.br/empresas.php?id=0


Patrocinador Portal Tamanho Preço

Banner no Topo da HomePage 728x90 pixels R$ 999,00 p/ mês

Banner  Seção / Banner Quadrado 728x90 / 300x300 R$ 499,00 p/ mês 

TABELA DE PREÇOS

Patrocinador Cotação Preço

Apto a receber cotações dos usuários R$ 499,00 p/ mês 

Campanha de Marketing Digital Extra Preço

Métricas e medidas dos resultados, incluindo redes sociais Landpage (via BOX360) 2.499,00 p/ mês

&



TABELA DE PREÇOS

Patrocinador Vídeos Preço

Publicação de um vídeo da sua Empresa R$ 99,00 p/vídeo

Patrocinador Newsletter – Base de 10.000 E-mails 
de assinantes (já em conformidade com a nova lei LGPD)

Tamanho Preço

Banner no topo da newsletter 728x90 pixels

&

R$ 1.099,00 p/ disparo

https://www.netseg.com.br/videos.php


ISC Brasil 
(2023)

Anuncie no VIDEOCAST NetSeg Preço

Detalhes a definir para 2023Veja como foi essa experiência de 50 
entrevistas com 65 profissionais em nossa 
mesa SHURE durante a ISC Brasil:
https://bit.ly/3UK8VGi

PREÇO dos VIDEOS



Estamos à disposição para promover 
sua empresa no mercado de Segurança 
e Automação Predial:

NetSeg

fale@netseg.com.br

Fone&Whats: +55 (11) 98415 3691

CONTATE-NOS

&

https://www.netseg.com.br/index.php
https://www.netseg.com.br/noticias.php?id=21
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