Sobre
Capacitor é um site que se propõe a falar sobre ﬁlmes, livros, vídeo games e
entretenimento de uma maneira direcionado principalmente, mas não somente, ao
público nerd/geek. O site possui uma plataforma de noAcias sempre atualizadas e opiniões
e críCcas sobre todo o conteúdo e novidade do mundo do entretenimento.
O Site é gerenciado por dois nerds assumidos:
Ágata Aguiar: leitora compulsiva de livros, amante de cinema, música e poesia. Além de
campeã nacional de Street Fighter.
Pedro Cardoso: Hardcore apaixonado por cinema, quadrinhos, livros, além de colecionador
(acumulador) de AcCon Figures e aﬁns.

EstaGsHcas
O site, assim como a página, está no ar desde 30 de Agosto de 2012, já tendo
completado mais de 3 anos no ar.
Nesse período ele chegou a mais de 180.000 pageviews no mês de janeiro de 2015 e a
um total de mais de 40.000 visitantes, o que representa uma média de mais de 4
páginas visualizadas por pessoa e algo em torno de 10.000 visitantes semanais.
Atualmente a nossa página do Facebook tem mais de 85.000 likes, que
demonstram mais de 2.500 likes a mais por mês desde o momento de sua
criação.
Todas as publicações no site são também colocadas na página do Facebook para maior
divulgação das mesmas. E de acordo com as estatísCcas, o blog já aCngiu efetivamente
cerca de outros 50 países, com maior destaque para os Estados Unidos e Portugal.

EstaGsHcas
E a parCr das informações estatísticas do próprio Facebook e por pesquisa realizada, é
possível ver que nosso público se divide em:
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EstaGsHcas
As cidades e regiões mais signiﬁcativas são:
Regiões
53,61%

Sudeste

Nordeste

19,17%

Sul
Centro-Oeste
Norte

18,06%
5,56%
3,61%

• São Paulo
• Rio de Janeiro
• Salvador
• Brasília
• Curitiba
• Belo Horizonte
• Fortaleza
• Porto Alegre

Além disso, 87% dos leitores se interessam por Filmes, 71% por séries, 63% em HQs,
61% em livros e 58% por jogos. E é bom deixar claro que a maioria acessa do PC de casa
ou celular e que 61% deles preferem a Marvel do que a DC, não que isso seja tão
importante.

Anúncio
Caso tenha interesse em anunciar ou fazer algum Cpo de parceria, dispomos dos
seguintes modelos:
No Site:
• No corpo do site
• Matéria patrocinada
No Facebook:
• Banner na Página do Facebook
• Postagem no Facebook (Única, diária ou fixa)
No Instagram:
• Postagem no Instagram

Anúncio - Site
I. O banner lateral direito no corpo do site, medindo até 230px de largura, mas sem
altura deﬁnida:

Anúncio - Site
II. O banner lateral esquerdo no corpo do site, medindo até 190px de largura, mas sem
altura deﬁnida:

Anúncio - Site
III. O banner principal no topo do site com 1115px de largura e 345px de altura:

Anúncio - Site
Matéria Patrocinada:
Além dos banners, pode ser feita uma matéria patrocinada no site, explicando sobre um
serviço ou produto da empresa. Nessa será deixado claro que foi um post patrocinado
e, se possível, é interessante testar o produto ou serviço antes desse post ser escrito
para uma avaliação mais sincera com os pontos positivos deste.
Os posts podem ser marcados para ficarem fixados na página principal, tendo maior
visibilidade durante um período maior.
É importante lembrar que todos os posts do site são colocados na página também, no
mesmo dia que saem.

Anúncio - Facebook
A página do Facebook permite um Banner que mede 852px por 315px:

Anúncio - Facebook
Postagem:
Além do banner, logicamente é possível encomendar uma postagem no Facebook,
dividindo em 3 categorias:
I. Simples: Uma postagem única, em dia e horário a ser deﬁnido pelo anunciante e com
imagem/texto enviados por esse.
II. Diária: Durante um período de uma semana, uma série de postagens diárias com
imagens/textos enviados pelo anunciante em horário a ser definido por esse.
III. Fixa: Similar a uma postagem única, com a diferença de que a imagem postada ficará
fixada no topo da página por um período de 1 semana.

Anúncio - Instagram
Postagem:
É possível também solicitar uma postagem no Instagram, em tamanho quadrado. Vale
lembrar que esse tem recebido maior invesCmento há pouco tempo e ainda está em
fase de crescimento, acesse em: hcp://instagram.com/o.capacitor

Anúncio - Custos
Caso tenha interesse em saber os nossos preços para divulgação entre em contato conosco
via: contato@ocapacitordeﬂuxos.com

