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Este regulamento se refere à publicidade realizada na página oficial do L2JBrasil no
Facebook, acessível através do link: https://www.facebook.com/L2jBrasil.
 Contato
Para informações ou negociação de publicidade na página em questão, deve-se
entrar em contato exclusivamente com o e-mail comunicacao@l2jbrasil.com.
 Formas de pagamento
O pagamento pode ser realizado através de depósito ou transferência bancária,
PayPal e PagSeguro, sendo realizado integralmente e antecipadamente para
agendamento da publicação.
Caso o pagamento seja realizado através de PayPal ou PagSeguro, o valor sofrerá
acréscimo de R$ 5,00.
Os dados para pagamento devem ser solicitados através de contato.
 Mídias permitidas
Postamos imagens em qualquer extensão/formato, inclusive em GIF animado.
Postamos vídeos em qualquer extensão, inclusive através de citação de link de
vídeo hospedado em sites como YouTube e Vimeo.
 Descrição da publicação
A descrição da publicação deve ser enviada pelo anunciante, no entanto, a equipe
do L2JBrasil se reserva no direito de efetuar qualquer alteração que julgar
necessária.
 Prazo
Respondemos os e-mails em até 24 horas, exceto em finais de semana que pode
demorar até 72 horas.
As informações de uma publicação devem ser enviadas com antecedência,
respeitando o prazo mencionado acima. Não nos responsabilizamos por anúncios
cujas informações não foram enviadas com antecedência. Exemplo: imaginemos
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que dia 10 seja dia útil, se deseja que o anúncio esteja disponível às 18:00 horas
do dia 10, deverá enviar as informações até no máximo às 18:00 horas do dia 09.
 Alcance
O alcance de nossa página é muito bom, no entanto, é você quem deve oferecer a
qualidade necessária para fazer com que os jogadores se interessem pelo seu
projeto e interajam na publicação. Não nos responsabilizamos por publicações com
poucas interações, curtidas, comentários ou compartilhamentos.
 Valores
A publicação custa apenas R$ 50, com descontos progressivos. Oferecemos duas
postagens por R$ 80 e três por R$ 110.
 Impulsionamento
O Facebook conta com uma ferramenta que impulsiona ainda mais a publicação
efetuada. Nós a recomendamos, pois consegue aproveitar ainda mais o público da
nossa página e atrai ainda mais interação, no entanto, os valores desse
impulsionamento devem ser pagos ao Facebook. Não aceitamos pagamentos
extras para esta finalidade.
Caso o anunciante tenha interesse em impulsionar, deve informar o endereço de
seu perfil no Facebook para que possa ser inserido como Anunciante na página.
 Devolução
Não devolvemos o valor pago em hipótese alguma. Caso haja desistência ou envio
incorreto de valor, o mesmo ficará como saldo, podendo ser utilizado a qualquer
momento em outra publicidade.

Na expectativa de estar oferecendo o sucesso expectado ao seu projeto.
Atenciosamente,
Ramon Costa, vulgo AiroN.
Co-Administrador do L2JBrasil.com
comunicacao@l2jbrasil.com

