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POR QUE ANUNCIAR NOS PORTAIS  

DA  AMBIENTAL MERCANTIL? 
 

Facilitar e compartilhar o acesso às informações de tecnologias ambientais, produtos, 

serviços e soluções através de meio sério, oferecendo informações de qualidade técnica 

e anúncios que apresentem soluções às empresas, indústrias e instituições 

governamentais, contribuindo para torná-las mais eficientes é o principal objetivo dos 

portais.  

BRASIL  

>>>AMBIENTAL MERCANTIL O portal mais ambiental do Brasil  

Um portal online de anúncios classificados, com banners e links relacionados a blog, 

notícias e calendário de eventos e muito mais. 

https://ambientalmercantil.com/ 

>>>AMBIENTAL MERCANTIL Notícias 

Um portal online de notícias atualizadas, publicações de artigos de profissionais com 

"expertise" sobre algum tema ambiental e comunicados de imprensa. 

http://noticias.ambientalmercantil.com/ 

>>>AMBIENTAL MERCANTIL Calendário de eventos   

Temos um subdomínio dentro do nosso portal de notícias dedicado exclusivamente a 

promover eventos ambientais nacionais e internacionais. 

http://noticias.ambientalmercantil.com/calendario-de-feiras-e-eventos/ 

>>>E-NEWSLETTERS AMBIENTAL MERCANTIL 

Nosso sistema de e-newsletter via email conta com empresas, indústrias, instituições e 

governo. Informamos aos usuários cadastrados sobre todas as novidades, 

oportunidades e atualidades do mercado ambiental.   

https://ambientalmercantil.com/
http://noticias.ambientalmercantil.com/
http://noticias.ambientalmercantil.com/calendario-de-feiras-e-eventos/
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VANTAGENS DE ANUNCIAR NOS NOSSOS PORTAIS  

➢ Melhora sua posição no "ranking" dos motores de busca Google, Yahoo, Bing, etc! 

➢ Vinculando sua empresa com os portais da AMBIENTAL MERCANTIL, irá 

complementar sua presença "online" a serviço de sua empresa, 

consequentemente pode melhorar sua posição no ranking dos motores de 

buscas, fazendo a sua empresa ser encontrada com maior facilidade pelos seus 

clientes potenciais. 

➢ Sua marca, empresa, solução será "associada" em portais dedicados 

exclusivamente para promover tecnologias, produtos e serviços ambientais! Os 

portais da AMBIENTAL MERCANTIL foram desenvolvidos para serem plataformas 

web 100% voltadas para promover tecnologias e soluções ambientais e produtos 

para incentivar a sustentabilidade, assim proporcionando melhorias de processos 

nas indústrias, nas comunidades, nos munícipios, na vida geral dos cidadãos.  

➢ Aproveite para "Pegar esta onda!", pois os portais estão em linha crescente de 

visitantes e usuários, desde que estão online! Os portais foram colocados no ar 

em 2015 e desde então os números de visitantes e empresas interessadas em 

anunciar tem sido crescente. Considerando atuarmos em nichos técnicos e 

específicos, hoje contamos com mais de 50.000 visualizações em apenas 2 anos 

(considerando os portais, e as redes sociais).  

➢ Crescendo com a gente, em especial na rede social LinkedIn! A nossa rede 

LinkedIn conta no momento (out/2017) com mais de 21.000 conexões de 

profissionais (graduados, cargos de gerência, diretoria, presidência, empresas, 

governos, etc) relacionados aos temas meio-ambiente, água, saneamento, 

energias renováveis, etc. Todas as notícias e anúncios inseridos nos portais, 

compartilhamos na nossa rede social.  

➢ Somos ATIVOS no universo virtual, exclusivamente para atender nossos clientes! 

Desenvolvemos nossas atividades de forma ativa na Internet, marcando 

"presença" e trabalhando para atingir números cada vez maiores de visitantes do 

Brasil e da América Latina. Entretanto, não perdemos o foco da audiência, que 

são os potenciais consumidores de tecnologias, produtos e serviços ambientais. 
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NOSSOS SERVIÇOS PODEM ATENDER VÁRIOS SEGMENTOS DO MERCADO 

AMBIENTAL  

Oferecemos serviços de marketing e publicidade "online" para fabricantes nacionais e 

internacionais de produtos e tecnologias ambientais e prestadores de serviços. 

Abordamos temas sobre: 

➢ Energias renováveis em geral: Solar, Biomassa, Eólica, etc; 

➢ Arquitetura, Engenharia e Construção Civil sustentáveis,  

➢ Mercado de resíduos e reciclagem,  

➢ Captação de água e dessalinização,  

➢ Tratamento de água e esgoto (ETEs),  

➢ Tratamento e descontaminação de solo,  

➢ Poluição,  

➢ Emissão de CO2,etc  

➢ Carros elétricos,  

➢ Consultorias e serviços de sustentabilidade,  

➢ Institutos, universidades e pesquisa,    

➢ Executivos e profissionais envolvidos com processos industriais e meio-

ambiente,  

➢ Cursos ambientais profissionalizantes de todos os níveis,  

➢ Feiras, congressos, workshops, seminários ambientais, e todo o tipo de evento 

relacionado ao meio-ambiente e sustentabilidade,  

➢ Sugestões de tecnologias e soluções ambientais, 

➢ Tendências e inovações de mercado, etc 
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ALGUNS DOS SERVIÇOS 

Estudamos cada cliente, para oferecer uma campanha de marketing adequada para 

atingir a audiência e expandir o conhecimento sobre sua marca, produtos e soluções. 

Oferecemos os mais variados serviços, como anúncios online de destaque, banners 

online, envio de E-newsletters, divulgação de comunicados de imprensa fornecidos pelo 

cliente; organizamos entrevistas, etc. Para empresas internacionais, preparamos 

material de divulgação, como traduções e localizações técnicas para o português, antes 

da campanha de marketing ser efetivada, etc. Para cada cliente, uma plano de marketing 

dirigido.  

 

❖ SERVIÇOS ESPECIAIS PARA PARA ORGANIZADORES DE FEIRAS E 

EVENTOS AMBIENTAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS  
Oferecemos divugação intensa do seu evento nos nossos portais e redes sociais, 

inclusão do seu evento no nosso Calendário de eventos, inserção de banners nos 

portais.   

 

ALEMANHA 

Os portais ®AMBIENTAL MERCANTIL O portal mais ambiental do Brasil  e ®AMBIENTAL 

MERCANTIL Notícias são marcas exclusivas da empresa ®SUPPLYgoGREEN technologies 

for a green world, estabelecida em Munique, Alemanha; sendo responsável pelo 

gerenciamento dos portais para o público brasileiro e latino-americano.  

 

FICOU INTERESSADO? ENTRE EM CONTATO: 

 

SIMONE HORVATIN 
Founder, Director   

Site: https://www.supplygogreen.com/  

Email: simone@supplygogreen.com  

Skype: simone.supplygogreen  

Whats app: +49 1573 80 98 904 

 

https://www.supplygogreen.com/
https://ambientalmercantil.com/oc-panel/content/edit/simone@supplygogreen.com%C2%A0

