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O Sou Agro nasce para mostrar a força da família rural.

Nossa missão é Impactar através da comunicaçã
o, pessoas conectadas com a terra para que
tenham vidas mais prósperas e abundantes.

Nossos valores estão diretamente ligados
à Fé, à Família Rural, à Honestidade e aos
Resultados alcançados pelos nossos parceiros.

Somos 
apaixonados 
pelo Agro
e pela 
comunicação.



Nosso 
diferencial
Somos o primeiro portal de notícias com
foco em vídeos inteiramente dedicado ao
Agronegócio no Oeste do Paraná.

Sirlei Benetti é jornalista há 20 anos e
trabalha há 17 anos no grupo Tarobá de
Comunicação.

Produz e apresenta há 9 anos, na TV e com 
trans- missão também no portal, o
programa Tarobá Rural, aos domingos de
manhã Participa semanal- mente dos
noticiários dos canais rurais da Band com
informações relevantes do Agro no Paraná .

Nascida e criada nos berços do campo,
tornou-se referência na comunicação e no
Agronegócio do Paraná.



Porque fazer parte 
do Sou Agro?

Crescimento
Somos o Portal de
notícias
do Agronegócio que
mais cresce no Paraná.

Comunicação
Além do portal, comunicamos com a
família rural através de multiplataformas
na internet e grupos de WhatsApp
direcionados ao Agronegócio.

Posicionamento
Nos posicionamos com
visão sustentável e de
apoio ao Agronegócio.

Target
Nosso target é
especializado,
o que proporciona
entregas mais assertivas.

Origem
Somos uma empresa 
genuinamente
Paranaense!



Quem é o público 
Sou Agro?
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79,2% Segundo dados do IBGE, 79,2% das pessoas que 
moram na área rural tem acesso à intenet.
- Pesquisa divulgada em abril/2020

Público-alvo
O Sou Agro tem como principal público a família
rural que está cada vez mais conectada.

Também comunicamos de maneira relevante com 
engenheiros agrônomos, empresários e jornalistas.



SOUAGRO EM NÚMEROS 

Usuários por região:

Usuários por gênero:

Homens

58%
Mulheres

41%

18 MESES - Desde 1 março 2021

60%
DE AUDIÊNCIA NO
OESTE DO PARANÁ

Usuários por idade:

62%
DE 35 À 65 ANOS



PORTAL DE NOTÍCIAS

503mil usuários

1.3milhões visualizações



+ 42 milinscritos

CANAL DO YOUTUBE

5 milhões visualizações



2milhões Pessoas alcançadas

REDES SOCIAIS

7mil seguidores



16grupos ativos

GRUPOS DE WHATS

4mil Pessoas (Produtores, Empresários, Entidades do Agro)



Agricultura

Pecuária

Cooperativismo

Tecnologia e Infraestrutura

Gastronomia

Especiais

Eventos

Pet

Sou Agro Mulher

Boletim climático
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Marcas que confiam em nós:

Traga sua 
marca para 
multiplicar 
resultados.



Lançamento:

1 Cota Disponível

Banner Topo
1250x250px – Desktop

300x250px - Mobile

Visibilidade privilegiada no 
topo da capa do Portal Sou Agro

e interna em todas as 
reportagens.

Sua marca, em evidência, aqui.

*Proposta válida por 15 dias.



Banners:

1 Cota Disponível

Retângulo Lateral
300x600px

Visão privilegiada no mobile em
90% dos acessos, além de ser

estaque central na CAPA, nas editorias e
em TODAS as reportagens.

Sua marca, 
em evidência, 

aqui.

*Proposta válida por 15 dias.



Banners:

2 Cotas Disponíveis

Visibilidade privilegiada 
na CAPA do portal e no 

TOPO das editorias.

Sua marca, em evidência, aqui.

*Proposta válida por 15 dias.

Banner Full
1250x250px - Desktop

300x250px - Mobile



Banner:

1 Cota Disponível

Retângulo Médio
300x250px

Destaque na CAP
do Portal Sou Agro, nas 
Editorias e em todas

as reportagens.

Sua marca, 
em evidência, 

aqui.



Projetos especiais

Reportagem Técnica/Institucional

Matérias jornalísticas produzidas pela jornalista Sirlei 
Benetti e equipe, valorizando o cliente e levando 
informação de qualidade para o público SouAgro.  
Material produzido em vídeo e divulgado nas 
multiplataformas do SouAgro que somam mais de 50k

Uma reportagem que será produzida e postada no Portal Sou Agro 
onde o link pode ser multiplicado infinitas vezes.

Potencializamos as reportagens em nossas 
redes sociais, Instagram e Facebook.

Clique aqui 
e veja um 
exemplo.

https://souagro.net/2022/09/ma-maquinas-entrega-tratores-em-caravana-john-deere/


Patrocínio de 
vídeos sobre 
previsão do 
tempo.
Vinheta do cliente antes dos vídeos gravados
pelo Engenheiro Agrônomo Ronaldo Coutinho,
do Instituto Clima Terra.

- 3 vídeos por semana 
(Segunda, Quarta e Sexta)

É um momento de Oportunidade. 
Produtor Rural é extremamente ligado
a previsão do tempo e depende dela
para tomar as decisões na
propriedade rural.

Clique aqui e veja 
um exemplo.

https://www.youtube.com/watch?v=ZYIW7PuHf-4


Potencialização nas 
Multiplataformas:
Todas as reportagens dos nossos
parceiros, postadas no Portal Sou
Agro, são potencializadas nas
plataformas:

• Instagram – Mais de 5k de seguidores
•Youtube (em caso de vídeo) – 42k de
inscritos

•Grupos e listas de transmissão de WhatsApp
– mais de 3k

•Facebook



Si rlei Bene ipor

Unir nossas forças faz a 
diferença no Agro paranaense.

Clique aqui e fale conosco.


