
Estratégia é mostrar que parlai é voltado para classe A/B

iG reformula home page
para atrair anunciantes
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OiG reformulou sua home pa-
ge com mudanças no layout

O objetivo, segundo o -diretor
de publicidade do iG, Marcelo
Lobianco, é aumentar o market
share do portal, "Entre janeiro
de 2007 e janeiro deste ano, fe-
chamos 17 vezes mais contratos
publicitários e já temos 50%
da meta batida. E pretendemos
crescer 55% ainda em 2008",

Os maiores anunciantes são
Ford, Voikswagen, Bradesco,
Banco do Brasil, Coca-Coia,
Unilever, Ambev e Nova Schin.
Lobianco informa que 40% do
atual site é voltado para publici-
dade. Antes era 23%.

O iG já colhe bons resultados
com a nova home page: no final
de março o canal de notícias
Último Segundo registrou o re-
corde de 1,3 milhão de acessos.
Os usuários de e-mail e internet
discada osciíam entre 7 e 8 mi-
lhões e os assinantes de banda
larga somam 1,3 milhão, Outra
estratégia do iG é mostrar que o
portal não é voltado para classes
C e D. "A idéia de que o internau-
ta que acessa o iG é na sua maio-
ria de baixo poder de compra é
um resquício da época do Inter-
net Grátis. Hoje, somos o portal
com maior penetração das clas-
ses A e B", afirma Lobianco.

Uma maneira de mostrar ao
mercado a mudança de posi-
cionamento da empresa e criar
uma nova forma de se comu-
nicar com ele foi a criação do
boneco virtual du_K, no ano
passado. "Arrumamos a casa.
Lançamos novos produtos, no-
vos formatos publicitários e
montamos uma equipe de pro-
fissionais de primeira. Tudo isso
deu ao iG muito mais agilidade

Boneco virtual du_K, que marca mudança de posicionamento

e oportunidade de atrair novos
negócios", acrescenta o diretor
de marketing, Alex Rocco.

PARCEIROS
No mês passado, os sites Glamu-
rama, Glamurama POP - pági-
nas sobre moda, celebridades e
estilo de vida- e o site da revista
Joyce Pascowitch trocaram o iG,
após oito anos, pelo UOL. Procu-
rado pelo propmark, o Glamura-
ma não quis comentar o motivo
da mudança rnas informou que
os três sites juntos bateram no-
vo recorde de audiência corn
501.239 mil visitantes únicos no
último dia 25,

Lobianco informou que des-
de 2006 o iG está reformulando
os contratos corn os parceiros e

Lobianco: portal das classes A e B

achou desvantajoso renovar o
contrato com o Glamurama. Ho-
je, o guarda-chuva do canal iG
Celebridades abriga os sites do
Chie, SPFW, Caras e RG Vogue.
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