Mídia Kit

O Site

Criado em Agosto de 2011, o Filmes e Games é a realização de um sonho antigo dos
amigos Leandro Vallina e Maurício Franco, que estavam cansados de encontrar na Internet
sempre as mesmas opiniões enlatadas sobre seus assuntos favoritos. Lá você encontra
sempre dicas e opiniões das mais diversas, mas de uma forma diferente e descontraída
sobre Filmes, Games, Livros, Quadrinhos, Música e cultura pop em geral

Estatísticas
Visitas / Mês: 40.000
*
Pageviews / Mês: 52.000
Google PageRank: 3
*

facebook.com/filmesegames - 26.200 seguidores
twitter.com/filmesegames - 5.745 seguidores
youtube.com/canalfilmesegames - 12.300 inscritos
Alvanista.com/filmesegames - 1.200 seguidores
* - Fonte: Google Analytics – Nov/2014

Formatos e valores
Banner superior: R$ 100,00 / 1 mês
Aparece em todas as páginas do site (468X68)

Banner Lateral: R$ 150,00 / 1 mês
Aparece em todas as páginas do site (300X300)

Post patrocinado
- Artigo ou resenha sobre determinado
produto ou serviço.
- Publicado junto ao conteúdo do site
-Divulgado automaticamente nas redes sociais
do site e de parceiros, atingindo mais de 50 mil
seguidores
-Sinalização clara no texto informando que se
trata de publicidade
-Necessária análise prévia de possibilidade e
conveniência do post
- R$ 100,00

Splash Page
Uma página inteira com
seu anuncio que aparece
antes do usuário acessar
o site e exige um clique no
botão continuar
4 dias no ar R$ 50,00

4 tweets em horários
diversos de um mesmo dia
sobre seu site, marca ou
produto para nossos mais
de 5.745 seguidores
R$ 20,00
Confecção dos banners a cargo do cliente – Sujeito a aprovação

1 publicação em nossa
página para nossos mais
de 26.200 seguidores que
podem compartilhar a
publicação
exponencialmente
R$ 30,00

Como anunciar
Estamos abertos a sugestões de novos formatos e valores de
anúncios que forem mais adequados à sua marca, site ou
produto.
Temos o mesmo respeito pelos nossos anunciantes que temos
pelos nossos leitores. Nosso objetivo é levar informação e
entretenimento de qualidade ao nosso público sem deixar de
oferecer aos parceiros as mais convenientes oportunidades
comerciais.
Entre em contato conosco:

contato@filmesegames.com.br

