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Posicionamento e Permanência
Estes dois conceitos caminham sempre juntos e se complementam.

Quando um usuário realiza uma busca, aparecem todas as empresas relacionadas a esta categoria, chamamos de 
posicionamento a prioridade do anúncio no listado de resultados.

Normalmente os anunciantes desejam as melhores posições, é aqui onde você pode oferecer mais de um códi-
go a um mesmo cliente.

O posicionamento dos anúncios dos anunciantes se dá através de um sistema de ranking que premia a antigui-
dade e o investimento publicitário.

As pesquisas dos usuários aparecerão como resultado nos primeiros lugares os Anúncios Gold em seguida os Anún-
cios Premium e Standard e por último os Anúncios Básicos.

• Em dois anúncios com ranking diferente, aparecerá primeiro o que possuir o ranking mais alto.

• Em dois anúncios com o mesmo ranking, aparecerá primeiro quem publicar primeiro.

É importante conhecer o ranking do anúncio para desta forma poder incrementar as suas vendas.  Para saber o 
Ranking de um anúncio, é só apoiar o mouse na foto do anúncio. Você vai observar que aparecerá a letra R: (seguida 
de um número), este número é o Ranking do anúncio.

Se um cliente seu deseja posicionar-se melhor que a concorrência, você deve oferecer-lhe uma quantidade maior 
de códigos e, assim, ele imediatamente estará melhor situado.

Os anunciantes podem adicionar códigos no momento que desejarem, as mudanças de posição serão imediatas.

O ranking adquirido será mantido para sempre durante a permanência de um anúncio.

A permanência é o tempo que o anúncio se encontrará dentro do Portal.

Principais
Conceitos

Na hora de comercializar os produtos das AmarelasInternet é 
fundamental levar em conta os conceitos e o seu funcionamento: 



STANDARD PREMIUM GOLD

e adiciono um 
outro código...

Obtenho em permanência 
e posicionamento...

Obtenho em permanência 
e posicionamento...

Obtenho em permanência 
e posicionamento...

STANDARD
+ 1 ponto de Ranking

+ 1 ano de Anúncio Standard
+ 1 ponto de Ranking + 1 ponto de Ranking

PREMIUM
+ 10 pontos de Ranking

+ 1 ano de Anúncio Premium
+ 10 pontos de Ranking

+ 1 ano de Anúncio Premium
+ 10 pontos de Ranking

+ 1 ano de Anúncio Premium

PLUS
+ 1 ponto de Ranking

Acompanha o vencimento
+ 1 ponto de Ranking 

Acompanha o vencimento
+ 1 ponto de Ranking

Acompanha o vencimento

GOLD
+ 50 pontos de Ranking

+ 5 anos de Anúncio Gold
+ 50 pontos de Ranking

+ 5 anos de Anúncio Gold
+ 50 pontos de Ranking

+ 5 anos de Anúncio Gold

DATACLICK + 150 Vistas + 150 Vistas + 150 Vistas

Tendo um Anúncio como base...

Tabela de
Combinações de Códigos

A continuação lhe apresentamos uma tabela que detalha os pontos de Ranking e a permanência extra que terá 
ao carregar vários códigos em um mesmo anúncio.



Algumas
Perguntas Frequentes

Qual é o ranking base dos diferentes de Anúncios das Amarelas?

Anúncio Standard: 1 ponto.
Anúncio Premium: 10 pontos .
Anúncio Gold: 50 pontos.
Pacote Plus: 1 ponto.

Como funcionam os códigos Plus e DataClick?

Os Códigos Plus e DataClick são pacotes ferramentas extras para os anúncios. Para poder agregar um código Plus 
é necessário ativar primeiro um código Standard ou Premium. Os códigos DataClick NÃO adicionar classificação, ou 
permanência ao anúncios base.

Quantos códigos Plus/ Plus Voip posso utilizar por Anúncio?

Você só pode usar um código Plus por anúncio Standard ou Premium. 
Você pode usar todos os códigos DataClick desejados para cada anúncio.

Qual é a permanência dos diferentes anúncios das Amarelas?

Anúncio Standard: 1 ano
Anúncio Premium: 1 ano.
Anúncio Gold: 5 anos
Pacote Plus: Aumenta 1 ano a permanência de um Anúncio Standard.

Qual a permanência máxima de um Anúncio?

Os anúncios podem ter uma permanência máxima de 5 anos.

Quem tem acesso a AmaWebs?

Os Anúncios Standard com 5 Pontos de Ranking podem ter AmaWebs durante um (1) ano. 
Os Anúncios Premium podem ter AmaWebs durante um (1) ano.
Os Anúncios Premium podem ter AmaWebs durante cinco (5) anos.


