QUEM SOMOS

• Fundada em 2008, a Blogolandia é a maior e melhor
rede de blogs independentes do Brasil;
• Com mais de 80 blogs, em diversos nichos, atinge hoje
a marca de 9 milhões de visitantes únicos por mês;
• Base com mais de 2 mil redatores, que em conjunto
produzem em média 75 novos artigos diariamente;
• Sua abrangência garante atingir mais de ½ milhão de
pessoas diariamente, através dos sites, newsletters,
push notifications, Twitter, Facebook, etc.
• Parceira da Marketwired (Grupo Nasdaq) e Dino
(Brasil), e sócia da iCrowdNewsWire (Miami/EUA).

Panorama

PANORAMA
Ao longo dos últimos anos, o Marketing Digital transformou-se na principal ferramenta de
divulgação de Marcas, Produtos, Serviços, Ideias ou Empresas:
Já nos anos 90 os maiores especialistas alertavam para a mudança;

Em 2005, os maiores anunciantes reduziram seus investimentos em TV (tradicional)
e passaram a investir mais em web (digital);
Em 2015, o Marketing Digital já representava 36% do total dos investimentos em
publicidade;
Em 2016, pela primeira vez na história, o Marketing Digital ultrapassou os
investimentos em Televisão...
...E afinal, quem ainda se mantém defronte a TV quando se iniciam as
propagandas?

PANORAMA
Ao longo dos últimos anos, o Marketing Digital transformou-se na principal ferramenta de
divulgação de Marcas, Produtos, Serviços, Ideias ou Empresas:
A maioria já compra produtos e serviços pela Internet, e mesmo os que não
compram utilizam buscadores (Google, Bing,...) para se informar ou se decidir;
Atualmente 75% dos acessos são realizados por smartphones, e todos os sites da
Blogolandia são 100% responsivos;
80% dos usuários só consideram relevantes as empresas que aparecem nas
primeiras páginas, e é ali que comumente nossos blogs se posicionam;

Os usuários desejam informações curtas, exatas, originais e diretas, e essa tem
sido nossa missão desde a fundação...
95% do mercado de buscadores é dominado pelo Google, e estamos muito bem
posicionados para várias palavras-chave.

Principais Nichos

PRINCIPAIS NICHOS
EMPREGOS
• Visitação: cerca de 4 milhões de usuários únicos por mês;
• Twitter: @empregobrasil, um dos maiores do Brasil;
• Alguns sites: trabalhou.com.br, vagaemprego.com.br, agenciaempregobrasil.com.br;
CONCURSOS PÚBLICOS
• Visitação: aproximadamente 2,5 milhão de usuários únicos por mês;
• Newsletter diária (opt-in): mais de 80 mil usuários cadastrados;
• Alguns sites: concursosatuais.com, concursos2017.com.br;
CARROS
• Visitação: cerca de 1,3 milhão de visitantes únicos por mês;
• Alguns sites: carrobonito.com, carrolindo.com.br;
CURSOS
• Visitação: mais de 350 mil visitantes únicos por mês;
• Alguns sites: cursotecnicobrasil.com.br, cursotecnicos.com.br;
TECNOLOGIA
• Visitação: perto de 550 mil visitantes únicos por mês;
• Site em destaque: meunovocelular.com.br.

Alguns Gráficos
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Publicidade Digital

PUBLICIDADE DIGITAL

BANNER POP-UP
Como funciona?
Trata-se de um banner publicitário que é aberto em qualquer página de entrada do site,
incluindo a página principal. É permitido conter um link que encaminhará o usuário a um
site, uma landing page, a um formulário de captação, página de rede social, etc. É ideal para
quem quer gerar resultados rápidos a preços acessíveis.

Volume de exibição
O pop-up é aberto até duas vezes por usuário (janela de 1 semana).
Formatos disponíveis
250x250px, 300x250px ou 336x280px.
Precificação
CPC (custo por clique efetivo). Os preços variam de acordo com o nicho de mercado.
Solicite uma cotação  blogolandiabrasil@gmail.com.
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PUBLIEDITORIAL
O que é?
O publieditorial é uma ferramenta de Marketing Digital que usa as postagens em blogs para
divulgação de produtos ou serviços de uma empresa.
Diferenciais
Por ser um conteúdo aprofundado, não remete à ideia de um simples anúncio, valorizando
a empresa e fortalecendo a sua marca e relacionamento com o público-alvo.
Vantagens
Todos os sites da Blogolandia são baseados em nichos de mercado (tecnologia, carros,
empregos, concursos, cursos, turismo, etc.). Por tal razão, o público-alvo é altamente
segmentado, pois já são leitores direcionados. Ao fazerem suas leituras diárias, encontrarão
em uma publicação informações sobre os produtos ou serviços da sua empresa.

Quem produz o conteúdo?
A empresa ou nossos redatores, frisando que o conteúdo precisa ser 100% original.

PUBLICIDADE DIGITAL

PUBLIEDITORIAL
Qual o tamanho do conteúdo?
Recomenda-se que todo artigo tenha pelo menos 600 palavras e que não tenha um
enfoque predominantemente publicitário a fim de atrair a atenção dos usuários.
Apontamentos externos
Dentro do conteúdo é possível adicionar links externos, porém, sempre com relação “no
follow”. Esse é um item importante para preservação das diretrizes de buscadores.
Fotos e outras imagens
Pode-se adicionar um número ilimitado de fotos ou imagens, desde que todas estejam com
seus direitos de divulgação assegurados.
Precificação
• Se a empresa produzir o conteúdo: R$ 500,00 por publicação.
• Se a Blogolandia produzir o conteúdo: R$ 650,00 por publicação.
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CAPTAÇÃO DE LEADS
O que são leads?
Lead é um cliente em potencial, ou seja, uma pessoa interessada em obter informações a
respeito de algum produto e serviço com grande probabilidade de se tornar um
consumidor.
Como captamos leads para sua empresa?
1. Formulários nos sites da Blogolandia adequados ao seu nicho de mercado;
2. Campanhas de publicidade digital no Google Adwords, Facebook, Bing, Twitter, etc.
3. Campanhas de e-mail marketing: atualmente contamos com cerca de 600 mil clientes
opt-in ativos, que podem receber chamadas para preenchimento de formulários ou
acesso a hotsites / redes sociais;
Precificação
Depende do nicho de mercado a ser trabalhado. Atrair clientes potenciais para a compra de
um iate, por exemplo, requer muito mais esforço do que gerar um lead para a compra de
um livro ou um óculos de sol. Solicite uma cotação  blogolandiabrasil@gmail.com.

Clientes Satisfeitos

CLIENTES
Conheça algumas empresas que já usufruíram dos nossos serviços, e estão
bastante satisfeitos com os resultados obtidos:

Anderson | Edgar
+55 41 2105 5913
www.blogolandia.com.br
blogolandiabrasil@gmail.com

