Não Acredito!
Internet - Humor - Tecnologia - Cultura Nerd

APRESENTAÇÃO
O BLOG
O blog Não Acredito foi criado por Almy Fróes - analista de sistemas, e sócio-proprietário dos blogs Guia dos
Solteiros (www.guiadossolteiros.com) e Mestre dos sites (www.mestredossites.com.br) - com o intuito de iniciar um blog que
reunisse conteúdo relevante sobre tecnologia, humor e “cultura nerd”, que envolve filmes, seriados, vídeo-games e afins.
Buscando, ainda que vez ou outra, comentar assuntos tidos como hype, realmente gerar conteúdo inédito, para fugir da famosa
"síndrome do control c" que assola muitos blogs pela internet.

O NOME
O nome Não Acredito partiu da idéia de publicar notícias nas quais o internauta, ao ler o título, pensasse: “Ah, não! Não acredito
nisso!” pelo teor cômico da notícia, gerando assim curiosidade para ler e comentar.
Recentemente, o blog sofreu um reboot para nos adequarmos a certas questões tecnológicas em prol de um site mais estável e
rápido.

ESTATÍSTICAS
Google Analytics

Visitas mensais: 158.000 ( Média dos 3 últimos meses, temos documentação se necessário) Google Pagerank 3

PageViews: 260.820

Média de tempo de permanência do visitante no site: 1:10 min.

Twitter (@naoacreditoblog)
3.907 seguidores

Backlinks Yahoo
8,026 links do site

FaceBook(www.facebook.com/naoacreditoblog)
580 usuários na fan page

Alexa.com

4.300 site com mais tráfego no Brasil

Quem já anunciou conosco...

Dados sobre os visitantes

Fonte:Pesquisa Fanpage Facebook

Nosso público está bem divido, com uma pequena diferença para o público
masculino e com faixa etária predominante dos 18 aos 34 anos.

Cases de sucesso
R$ 6.594,93 em vendas através dos banners no
blog no mês de Novembro/2011

435.039 Pageviews gerados para o programa
através dos banners no blog no mês de
Novembro/2011

FORMATOS E VALORES
R$ 20
- 4 Tweets em 1 dia
sobre seu
site/marca/produto
para nossos 3907
seguidores

1. Publieditorial

3

Formato: artigo/resenha sobre produto ou serviço
Posicionamento: publicado junto ao conteúdo geral do Blog(publicado
automaticamente em nossa pagina do Facebook e no Feed.)
Investimento: R$ 100,00 cem reais
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2. Banner 300x250 pixels
Formato: arquivo .JPG,. PNG, .GIF ou .SWF
Posicionamento: topo (à direita) de todas as páginas
Investimento mensal: R$ 150,00
Investimento semanal: R$ 40,00

3. Banner 468x60 pixels
R$ 5
- 1 publicação em nossa
pagina para nossos 580
fãs, que podem
compartilhar para pelo
menos 3x esse numero
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Formato: arquivo .JPG,. PNG, .GIF ou .SWF com 648 X 60 pixels
Posicionamento: topo de todas as páginas
Investimento mensal: R$ 145,00
Investimento semanal: R$ 40,00

4. Recomendamos
Formato: Banner 290x57 do seu site como recomendado
Investimento: R$25,00 por semana – R$80 mensal

OBS.1 - O autor se reserva o direito de analisar previamente a possibilidade e conveniência dos anúncios, produtos e serviços a serem divulgados.
OBS.2 - Estamos abertos à elaboração e veiculação de outros formatos de anúncios e/ou campanhas personalizadas conforme a necessidade do cliente.

COMO ANUNCIAR
Anunciar no Não Acredito é um excelente negócio para a sua marca. Estamos abertos a sugestões
de novos formatos e valores que forem mais adequados a sua marca/site/produto.
Entre em contato conosco para tirar suas dúvidas e dar início à sua campanha.
Prezamos a parceria entre site e anunciante da mesma forma como prezamos o respeito aos nossos
leitores. Nossa ideia é compatibilizar ao máximo os interesses de todos para que consigamos levar
entretenimento de qualidade ao nosso público sem deixar de oferecer-lhes as mais convenientes
oportunidades comerciais.
Mais do que tudo, desejamos estabelecer verdadeiras parcerias, com ampla abertura para novas
propostas e negociações.

Almy Fróes
contato@naoacredito.blog.br

