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+ JORNALISMO

COMUNICAÇÃO VEÍCULO TEM O MAIOR ALCANCE E ENGAJAMENTO DE TODO O VALE DO PARAÍBA NAS REDES SOCIAIS

oferece o melhor
EE“OVALE
conteúdo jornalístico
regional, as notícias que
fazem a diferença”.
Guilhermo Codazzi
Editor-chefe de OVALE

boa notícia.
Reformulado
e mais moderno,
OVALE intensifica
a sua cobertura
nas plataformas
digitais

Arquivo OVALE

+ DIGITAL
ganha espaço
EE“Jornal
para levar ao leitor um
pacote completo de
informações”.
Caíque Toledo
Editor de Conteúdo de OVALE

Vitor Fraccheta/OVALE

Arquivo OVALE

Líder, OVALE tem mais 100
matérias por dia no digital
Jornal faz parceria com a Agência OGlobo e dobra conteúdo jornalístico sobre o Brasil e
o mundo, além de intensificar a produção de reportagens a respeito do Vale do Paraíba
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Extra, extra!
Boa notícia para os leitores
de OVALE, jornal líder em
alcance e engajamento na região, e que tem batido recordes consecutivos de visualização e alcance ao longo desses
primeiros meses de 2020.
O jornal firmou uma parceria
com a Agência OGlobo, uma
das principais geradoras de
notícias do Brasil, e que vai
aportar, em média, mais 100
notícias por dia para seu leitor,
com mais da melhor cobertura
do noticiário nacional, internacional, ciência, saúde e cultura.

13 de pessoas
AMilhões
foram alcançadas por
publicações de OVALE
apenas no último mês de
março, novo recorde.

Vídeos da TV OVALE

Dessa forma, OVALE insere
mais um reforço em sua cobertura online, que atingiu mais de
13 milhões de pessoas somente
no último mês de março.
Trata-se do líder de engajamento entre os veículos de imprensa da região, com mais que
o dobro da soma do alcance

dos concorrentes nas principais redes sociais.
“OVALE oferece aos seus milhões de leitores o melhor conteúdo jornalístico regional, as
notícias que fazem a diferença
no seu dia a dia. Agora, o jornal incrementa o noticiário
nacional e internacional, com

CONTEÚDO

Jornal bate novo recorde e tem alcance
inédito de 13 milhões de pessoas no mês
FOCO. No último mês de
março, OVALE bateu mais uma
vez seus recordes de visualizações, alcance e engajamento
no online. Ao todo, foram mais
de 13 milhões de pessoas que

receberam conteúdos do jornal.
Além disso, as redes sociais do
jornal também seguem ganhando um aumento direto no número de seguidores, em busca
de informação de qualidade.

.

mais de uma centena de novos
conteúdos diários. É mais jornalismo de qualidade”, afirma
o editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi.
“Além de ter o principal noticiário regional, sendo líder de
alcance entre os veículos da
RMVale, o jornal ganha agora
um reforço importante, com
dados e coberturas nacionais
de qualidade e mais espaço
para levar ao leitor um pacote
completo de informações em
diversos formatos e em diversos meios, seja pelo site, pelo
celular, pelo aplicativo, por recebimento de mensagens. É a
imprensa cumprindo o seu papel com qualidade, sendo isenta e informando corretamente”,
diz o editor de Conteúdo de
OVALE, Caíque Toledo.
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