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Apresentação
Criado em abril de 2010, o Minilua possui uma ampla gama de conteúdos sobre
curiosidades, humor, games e nostalgia.
Nos úlĕmos anos o Minilua conquistou seu lugar entre os blogs mais acessados do
país, com uma experiência de navegação inovadora e envolvente.
Nosso público é de maioria masculina e adolescente. Os acessos via smartphones
e tablets já representam 45% do tráfego do Minilua, enquanto mais de 50% do
mesmo vem de motores de busca, de acordo com dados do Google Analyĕcs.
Mais sobre o Minilua: Nos Basĕdores do Minilua

Estaėsĕcas básicas
O Minilua atualmente recebe aproximadamente 500 mil visitantes mensais, os
quais geram mais de 1 milhão de visualizações de página todo mês.
Conﬁra abaixo alguns dados sobre nosso público obĕdos através do serviço User
Report. Use estes dados para decidir o produto ou serviço certo para anunciar.

Há crianças morando em sua residência?
Sim

41%

Não

59%

Incluindo você, qual é o número de pessoas em sua casa?
1

4%

2

15%

3

26%

4

32%

5 ou mais

23%

Você possui um smartphone? Se sim, qual o sistema operacional dele?
Android

69%

Não possuo

16%

Outro

8%

iOS (iPhone)

7%

Dentre os estilos musicais abaixo, qual o seu preferido?
Rock e Metal

53%

Pop e dance

21%

Sertanejo

13%

MPB

8%

Samba e Pagode

3%

Funk Carioca

2%

Redes sociais
Atualmente o Minilua possui +180 mil curĕdas no Facebook e +28 mil seguidores
no Twiĥer.

Formatos
1. Links patrocinados ‐ Formato de grande destaque e tráfego, ﬁca ﬁxo no topo e
no ﬁnal dos arĕgos. Assemelha‐se aos links de outros arĕgos do site, mas com
miniatura e ėtulo de sua escolha, apontando diretamente para a página que você
escolher.
É o formato ideal para conquistar público para novos projetos, popularizar canais
do Youtube ou obter cadastros.
Para saber mais sobre este formato, entre em contato conosco.

2. Arĕgo patrocinado ‐ O arĕgo patrocinado ou publieditorial é um texto
publicado como matéria, incluindo divulgação no Facebook, Twiĥer, feed RSS e em
nossa extensão para o Google Chrome.
Este formato é bastante indicado para divulgar marcas e promoções. O custo é de
R$ 500 sem a criação do texto (para nos enviar um texto pronto) ou de R$ 600
com a criação do texto pela nossa equipe.

Caso deseje maiores informações basta nos contatar pelo
e‐mail: equipe@minilua.com

