


 

Um mercado
relevante          

As riquezas do País são transportadas em sua grande maioria 
pelos caminhões;

Atualmente são quase dois milhões de caminhões em atividade;

35% pertencem a transportadores autônomos;

65% são administrados por empresas especializadas;

São 111 mil empresas transportadoras; 

Idade média da frota das empresas: 11,8 anos;

Idade média dos autônomos 17 anos.



 

AutoData
apresenta Truck&Bus

Acompanhando este mercado AutoData sempre observou uma 
demanda importante: a necessidade dos operadores de encontrar os 

produtos de todas as marcas que atuam no País. Assim, fomos um dos 
pioneiros ao lançar Guias de Caminhões e de Ônibus, ferramentas 
importantes para os negócios nos tempos em que o offline reinava.

Agora, AutoData novamente pretende estar na dianteira.

Apresentamos o Truck&Bus, primeiro portal brasileiro 
dedicado à informação e comparação técnica de todos os 
caminhões, ônibus e vans, vendidos no mercado nacional. 



 

Truck&Bus
Ferramenta inovadora

Nesta plataforma o usuário terá como comparar mais de 180 
modelos diferentes de caminhões e ônibus.

Com 29 anos de estrada, AutoData passa a oferecer ao cliente 
uma ferramenta inovadora que vai ajudar na escolha da melhor 
opção para o seu negócio.

Criamos uma interface de mídia direta de vendas para as 
montadoras e todas as empresas que  atuam no mercado de 
veículos comerciais.



 

Espaços
Publicitários

Localizado no topo da Home do Portal
É a porta de entrada da audiência antes de iniciar a pesquisa

Os banners estão conectados 
com notícias relacionadas ao setor de transportes

Banner Home Topo - 3 posições disponíveis

Sua ativação visível na primeira ferramenta online que
compara informações técnicas dos caminhões do Brasil.

Preço Mensal:  R$ 4.600,00 



 

Espaços
Publicitários

Banner
Grande Home:
Localizado abaixo das principais 
notícias da homepage

Banner
1920x500 Px Rotativo - 3 Posições

Preço Mensal:  R$ 18.000,00 



 

Espaços
Publicitários

Banner
Pesquisa Comparativa

É o espaço nobre na página que inicia a 
pesquisa. Um carrossel de opções

permite seleção de carroceria 

Banner
700 x300 Px- 1 Posição

Preço Mensal:  R$ 10.000,00 



 

Espaços
Publicitários

Página Compare Truck&Bus

Durante este momento AutoData oferece a possibilidade da empresa 
colocar seus veículos como a primeira opção da pesquisa do usuário. 

Nesta página o usuário fará a seleção dos produtos que 
pretende comparar. 

A marca que surge no topo da lista tende a 
ser mais considerada nas pesquisas

Ao longo da experiência do usuário um vídeo da marca 
será exibido automaticamente

Posicionamento da Montadora em 
1º lugar + Banner/vídeo Preço Mensal:  R$ 7.200,00



 

Espaços
Publicitários

Preço Mensal:  R$ 7.200,00

Banner Grande
Resultado da Pesquisa Comparativa

*tela onde é exibida as informações técnicas
das pesquisas do usuário

Banner
700 x300 Px- 1 Posição



 

Espaços
Publicitários

Banner 
Ficha Técnica
O usuário poderá acessar a ficha técnica 
completa dos caminhões

Espaço publicitário para que as empresas financeiras, 
seguradoras, de peças e acessórios e serviços 
apresentem seus produtos diretamente ao cliente final

Preço Mensal:  R$ 1.250,00



ANUNCIE
www.TRUCKBUSAUTODATA.COM.BR

(11) 3202-2727

midiakit.truckbusautodata.com.br


