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Criado em Março de 2010, o blog 
tem o objetivo de compartilhar 
conhecimento e notícias sobre 
marketing digital e comunicação 
digital.

Mas o blog não fala apenas de 
marketing e comunicação digital, 
mas sobre a relação de todas estas 
mídias digitais e online com o 
marketing, publicidade, sociedade e 
a política.

Sobre o blog

Empresários e profissionais de 
comunicação sempre fazem esta 
pergunta quando estão pensando em 
como atingir seu público na internet.

As mídias sociais são construídas 
pela interação entre as pessoas e os 
blogs se fortalecem com estas 
interações. Ao dar espaço para o 
consumidor comentar, os autores de 
mídias sociais acabam criando laços 
mais fortes com os leitores, 
tornando-se assim, uma pessoa mais 
influente dentro do segmento que 
atua.

Por que anunciar em blogs?

Os leitores do Midiatismo são 
profissionais e estudantes das áreas 
de marketing, publicidade, jornalismo, 
relações públicas, administração, 
computação, tecnologia e entusiastas 
com as mídias sociais.

É um público extremamente engajado, 
que comenta em praticamente todos 
os posts e sempre está presente 
compartilhando conteúdos 
interessantes relacionados ao assunto.

Por que anunciar no Midiatismo?
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Dados sobre os acessos
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Média de 55.000 sessões por mês

Média de 1.600 sessões por dia



46% 54%
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Perfil do Leitor



25 até 34 anos  75%

18 até 24 anos  15%

35 até 49 anos  9%

 
Menos de 18 anos >1%

50 ou mais anos  >1%
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Faixa Etária Aproximada
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Escolaridade

Ensino Superior em
andamento ou Completo
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Toda mídia ou texto deverá ser aprovado pela administração do blog antes.

Super Banner (728 x 90 pixels)
Localizado no topo da página.

R$ 3,00 CPM - R$ 300,00 Mensal

Banner retangular menor (300 x 90 pixels)
Localizado no topo da barra lateral do lado esquerdo.

R$ 1,50 CPM - R$ 150,00 Mensal

Formatos de Anúncio



Publieditorial (livre)

Neste espaço será oferecido uma publicação de um post dentro da 
categoria “Publieditoriais”, com espaço para assinatura do cliente.

O espaço de publicação é livre, mas deve passar por uma aprovação 
de editorial que irá aprovar o cliente, conteúdo oferecido e o formato 
escolhido para a distribuição do conteúdo.

O conteúdo deve conter no máximo 4 links, 2 vídeo e 4 imagem. 
Caso precise mais, deverá ser negociado.

Texto enviado pronto: R$800,00
Texto criado pelo blog: R$900,00

Obs.: Neste valor está incluso a publicação do post em todas mídias sociais.
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Toda mídia ou texto deverá ser aprovado pela administração do blog antes.

Formatos de Anúncio


