Mídia Kit
Pacotes de Publicidade

Conheça o Blog
Lançado em:
Temas:
Seguidores:
Alcance mensal:

2013
arquitetura, design, sustentabilidade
acima de 130 mil
1 a 3 milhões

Crescimento

Público alvo
Maior audiência:
• Mulheres
• 20 a 35 anos
• Região Sul-Sudeste
• Consomem de forma
consciente
• Valorizam diferenciais como
sustentabilidade e design

2013

2014

2015

Parcerias e Divulgação

Nossos Números
Blog: 20.000 page views por mês

Faceboook: 122 mil Seguidores
1 a 3 milhões de exibições por mês

Instagram: 1.800 Seguidores

Opções de Publicidade

Vídeo

promocional

• Melhor opção para divulgar o seu produto ou serviço.
• Fazemos um vídeo exclusivo para sua marca.
• Alcance milhares de pessoas em nossas páginas.
• Garantia de no mínimo 10.000 exibições.

Esse pacote inclui:
• Criação de um vídeo promocional ou patrocinado por sua marca.
• Gravação, produção e edição de vídeo.
• Promoção completa nas nossas páginas, mencionando a sua marca.
• Inclui Post Patrocinado no blog
• Inclui postagem do vídeo no Facebook
• Inclui postagem do vídeo no Youtube

Custo: à partir de R$480,00 + materiais quando necessário

Exemplos de vídeos produzidos

Opções de Publicidade

Post

patrocinado

• Pacote super completo de divulgação.
• Criamos artigos interessantes e chamativos.

Esse pacote inclui:
• Criação de uma matéria exclusiva no blog.
• Inclui imagens, vídeos ou links para o seu site.
• Já inclui promoção em redes sociais.
• Inclui Post Patrocinado no blog
• Inclui 2 publicações no Facebook
• Envio de email para nossa lista com mais de 3.000 contatos

Custo: R$380,00

Opções de Publicidade

Mini

divulgação

Para quem precisa de divulgação rápida e acessível com a nossa
enorme presença na internet.

Esse pacote inclui:
• Criação de imagem promocional da sua marca.
• Inclui publicação no Facebook
• Inclui publicação no Instagram

Custo: R$160,00

Banners
no blog

Faça um anúncio em nosso blog e aproveite os benefícios.

Esse pacote inclui:
• Nós podemos criar o seu banner promocional.
• Inclui relatório de marketing mensal.
• Já inclui promoção em redes sociais.
• Banner de 300x250px.
• Inclui banner mensal no blog
• Inclui publicação no Facebook
• Inclui publicação no Instagram

Custo: R$260,00

