
Mídia Kit 



Criado em Outubro de 2009 por Adan Smith, oS Profanos 

é um blog de Entretenimento e Curiosidades com 

conteúdos que envolvem o cotidiano, arte, música, 

jogos e cultura pop.

Com mais de 20 mil visitas diárias ao blog, 

também estamos presente nas principais Redes Sociais, 

com um público de 120 mil fãs no Facebook e 

19 mil seguidores no Twitter. Além de ter audiência 

engajada no Instagram e outras redes sociais.

Entre fevereiro de 2012 a outubro de 2013,

oS Profanos fez parte da rede de parceiros

do Portal POP,  quando recebeu uma proposta para

ingressar no Portal R7, parceria essa que se seguiu 

até novembro 2015. 

20 mil
visitas/dia

5.400
posts



1.0 milhões
pageviews/mês

650 mil
visitantes/mês

510 mil
visitantes únicos/mês

Audiência



5.6 mil
seguidores no

Instagram

120 mil
fãs no

Facebook

19 mil
seguidores no

Twitter

Redes Sociais



Fora do país    2%

Sudeste
58%

Sul
14%

Nordeste
14%

Centro-Oeste
10%

Norte
2%

São Paulo    31 %

Paraná    10 %

Minas Gerais      9 %

Rio de Janeiro      7 %

Rio Grande do Sul      9 %

Localização



Leitores

53%   
Superior

30%   
Médio

Escolaridade

75%   
com frequência  

21%   
às vezes  

Compras na internet

Sexo

26%   
Mulheres

74%   
Homens

13 – 17 anos

18 – 35 anos

36 – 45 anos

46 – 55 anos

acima de 55 

.........  12 %

.........  76 %

.........     7 %

.........     4 %

.........     8 %

Idade
até R$ 1.000

até R$ 3.000

até R$ 5.000

até R$ 8.000

acima de R$ 8.000 

.........  27 %

.........   39%

.........   17 %

.........     7 %

.........   10 %

Renda mensal



mais de

20.000
visitantes por dia

Patrocínio de conteúdo exclusivo para marcas

Publieditorial / Guest Post

Publieditorial:
O artigo aparece em tamanho 

completo na home do blog, 

com exposição de todo o 

texto e conteúdo multimídia.

Guest Post:
Montamos um artigo em formato 

de lista ou conteúdo e dentre as 

opções, adicionamos o link 

pedido com um assunto tratado. 

❖ 24 horas de destaque

❖ SEO para posicionamento em sites de busca

❖ Patrocínio nas redes sociais (Twitter e Facebook)

❖ Multimídia: Uso de imagens, gifs e vídeos,

mecânicas de promoção/sorteio e demais recursos 

de engajamento.



Header e Mascote
Personalização do Header

ou Mascote do site

Mídia
Intervenções criativas

Background
Intervenção ou fundo 

patrocinado clicável

em toda área externa

Banner Nativo
Criação de banner 

Exclusivo ou destaque 

para publieditorial

Video Nativo
Inserção de um vídeo 

para divulgação da 

marca



Mídia
Intervenções criativas

Banners Parceiros
Banners linkando para 

sites parceiros do blog

Banner Nativo
Personalização do 

Mascote do site para

divulgação da marca



Mídia

Tipos de mídia
HTML 5 ou Imagem (.jpg, .png, .gif)

Valores
Negociado por CPM

Duração
Negociado por período

Disponibilidade
em todas as páginas do blog

Panorama e 

Super Banner
Dimensões:

728x90, 920x90, 920x150

Arroba
Dimensões:

300x250

Arroba Fixo
Dimensões:

300x250, 300x600

mais de

1.000.000
pageviews por mês

Display Rich Media

Banners Parceiros
Banners linkando para 

sites parceiros do blog



Parceiros



Quem já anunciou



Contato
Fale conosco, temos a melhor proposta para o seu orçamento.

Adan Smith

+353 083 826 0083

contato@osprofanos.com


