
www.bobolhando.com.br

Desde 1º de Maio de 2009, o blog Bobolhando tenta fazer o diferencial na internet Brasileira
com conteúdos inéditos e autorais, não esquecendo do que mais bomba nas redes sociais. 

E, por estar acompanhando a evolução da internet desde 2000 e inserido na blogosfera desde
2003 com o blog “Blogando e Andando”, Rogério Lima (Publicitário de Guarapari, ES) sabe
que o relacionamento com o público leitor é melhor que números exorbitantes e é com essa
premissa que apresentamos o nosso “Media Kit”, com nossos espaços para anúncios e outros
canais para você, empresário, agência de publicidade e/ou gestor de marketing poder divulgarcanais para você, empresário, agência de publicidade e/ou gestor de marketing poder divulgar

a sua marca, produto ou promoção.

Pode confiar na gente! De bobo, só temos o nome!

Veja então alguns números, singelos em comparação com alguns blogs, mas significativos visto à
nova fase de conteúdo escrito na internet:

Confira abaixo os nossos formatos disponíveis e descubra a melhor forma de anunciar no 
blog Bobolhando:

Obs.: O Autor reserva-se ao direito de fazer uma prévia análise da possibilidade e a conveniência
dos anúncios, campanhas, produtos e serviços que serão divulgados no blog. Também o mesmo
poderá disponibilizar formatos de anúncio não relatados neste Media Kit, conforme a necessida-

de do cliente.

O próximo passo seria o seu contato, orçando nossos serviços de publicidade online para a
sua empresa. Utilize o e-mail falecom@seuamigo.net! Fique à vontade!

Tenha em mente que sempre tratamos os nossos anuciantes do mesmo modo como tratamos 
nossos leitores: Respeitosamente. A intenção aqui é sempre de combinar os interesses de 
todos a fim de provomer o melhor do entretenimento e informação de forma bem humorada 
ao nosso público sem deixar de oferecer-lhes as melhores formas e oportunidades comerciais. 
Campanhas de cunho social e filantrópico poderão ter descontos especiais ou até seremCampanhas de cunho social e filantrópico poderão ter descontos especiais ou até serem
veiculadas gratuítamente em todas as categorias de anúncios, dependendo do caso.

Disponibilizamos diversos tipos de relatórios e acompanhamentos que possam mensurar os 
resultados de seus anúncios. A intenção real, na verdade, é criar uma verdadeira parceria, 
com ampla abertura para novas propostas e negociações. Sempre tendo como objetivo o

relacionamento fiél, no lugar de numeros e esquecimento.

Obrigado a você e sucesso!

- Visitantes únicos (Usuários): 4.083
- Page Views: 5.497
- Páginas por visita: 1,27
- Duração média da visita: 0:30
- Taxa de rejeição: 84,85%

Total de visitas únicas desde 1º de Maio de 2009:
- 4.473.284 visitas- 4.473.284 visitas

CIDADES QUE MAIS NOS VISITAM EM %

 São Paulo          -   9,06%
 Rio de Janeiro  -   5,33%
 Belo Horizonte -   3,75%
 Fortaleza           -   2,87%

1 - SUPER BANNER COM 728 x 90 PIXELS
CUSTO MENSAL

25 a 34 anos     -   21%
18 a 24 anos      -   53%
35 a 59 anos     -   17%
acima de 60      -   4%

VISITANTES POR SEXO EM %

VISITANTES POR ESCOLARIDADE EM %

Ensino Médio Completo
ou Incompleto

Formatos: .jpg, .png, .gif
Posição do anuncio: Topo de todas as páginas

Ensino Superior Completo
ou Incompleto

VISITANTES POR IDADE EM %

Dados aferidos através da ferramenta Google Analycs, durante todo o mês de Julho/2016

Dados aferidos atravez da ferramenta Google Analycs, durante todo o mês de Julho/2016

Dados esmados através da ferramenta Navegg, durante todo o mês de Julho/2016

Nos formatos 1 e 2 aceitamos porpostas para pacotes quinzenais de divulgação.
O cliente poderá ter total acesso aos relatórios do anúncio solicitado.

Para outras condições neste formato (3) e outras informações, envie e-mail para falecom@seuamigo.net
Aproveite nossos valores promocionais!

*Para conteúdo patrocinado em destaque, o valor é de R$ 199,00

Para valores nestes formatos e outras informações, envie e-mail para falecom@seuamigo.net
Produção de vídeos e inserções poderão ter roteiro feito pelo anunciante

O patrocinador também poderá invesr em Networking. Entre em contato e saiba como!

Este case é um exemplo de promoções bem sucedidas veiculadas no Bobolhando. 
Aguardamos seu contato para novos cases de sucesso!

Caso necessite de dados mais específicos ou outras informações entre em contato.

PageRank: 3/10 1.301 Assinantes 9.580 Seguidores
(@oRogerioLima)

8.330 fãs 2.406 Publicações

MEDIA KIT

ESTATÍSTICAS

FORMATOS E CUSTOS

QUEM JÁ ANUNCIOU?

CASE

O PRÓXIMO PASSO...

NOSSOS CONTATOS

OUTROS DADOS NUMÉRICOS

OUTROS FORMATOS DE ANÚNCIO

A/C: ROGÉRIO LIMA - EDITOR, BOBO E FAXINEIRO

rogeriolimaa

COMERCIAL:

falecom@seuamigo.net

Avenida Atlântica, 1144, Sala 420
Praia do Morro, Guarapari - ES
CEP: 29216-100

PROMOÇÃO “ANIVERSÁRIO DE 2 ANOS” (2011)

PERFIL DOS LEITORES

41%

61% 39%

R$ 99,00

2 - BOX / SIDEBAR COM 300 x 250 PIXELS
CUSTO MENSAL

Formatos: .jpg, .png, .gif
Posição do anuncio: Barra lateral em todas
as páginas

Formatos: Publicação (post)
Periodicidade: 24 horas ou 5 posts
Opicional: Publicações agendadas

Formatos: Vídeo / Live Tweet / Snapchat
Post / Fotos (ou Instagram) / Entrevistas

Sorteio de um console Dingoo 4GB (foto)
Formato da promoção: O participante deveria comentar na 
foto da promoção no Facebook e aquele comentário que 
fosse mais curtido, venceria, levando o console para casa.
Comentários válidos: 40
Opção “curtir” na foto da promoção: 134
O comentário foi vencedor com: 198 “curtir”O comentário foi vencedor com: 198 “curtir”

A fan page um teve crescimento de 250,5% saindo de 
497 para 1245 “curtir”, totalizando 748 novos “fãs”.

Formatos: Vídeo / Inserção
Bônus de divulgação: 
Todas as opções do formato “3”

Formatos: Todos, incluindo
camisas, cartões de visita e
demais formatos detalhados
neste Media Kit

CAMPANHA VIA:
TWITTER E FACEBOOK

COBERTURAS
EVENTOS / PRESENÇA VIP

CAMPANHA VIA:
YOUTUBE / MERCHANDISING

PARCERIA, APOIO
OU PATROCÍNIO

3 - CONTEÚDO PATROCINADO (PUBLIEDITORIAL)

Formato: Artigo / Resenha sobre produto, serviço ou campanha, escrito por Rogério Lima 
                 ou pelo próprio anunciante.
Posição do anuncio: Publicado e arquivado junto ao conteúdo normal do blog e fica em destaque
                 na página principal por no mínimo 24 HORAS e na página principal (Home) por 
                 no mínimo 3 (três) dias. Também utilizamos técnicas de SEO (Search Engine Opti-
                 mization) para deixar o seu anuncio bem posicionado nos sites de busca como 
                 Google, Yahoo, Bing, entre outros.                 Google, Yahoo, Bing, entre outros.
Bônus de divulgação: Publicação gratuíta no Twitter dos parceiros do blog e página do blog
                 no Facebook.

R$ 99,00

R$ 149,00*

59%

1 - SUPER BANNER

3 - CONTEÚDO
      PATROCINADO

2 - BOX
     /SIDEBAR

© 2009 - 2016 / bobolhando.com.br
Todos os direitos reservados.
Concepção visual e layout do Media Kit por Rogério Lima Bobolhando é um produto

CONTEÚDO


