Sobre
Criado em 2013, O Capacitor é um site que se propõe a falar sobre
filmes, livros, vídeo games, séries, ou seja, entretenimento de uma
maneira geral. O conteúdo é direcionado principalmente, mas não
somente, ao público nerd/geek. O site possui uma plataforma de notícias
sempre atualizadas, opiniões, críticas e análises sobre todo o conteúdo e
novidade do mundo do entretenimento.

O Site é gerenciado por dois nerds apaixonados por entretenimento:

•

Pedro Cardoso: Hardcore gamer, apaixonado por cinema, quadrinhos,

livros, além de colecionador (acumulador) de Action Figures, filmes livros
e afins.

•

Ágata Aguiar: leitora compulsiva de livros, amante de cinema, música

e poesia. Além de campeã regional de Street Fighter.

O SITE
Notícias, matérias, críticas e reviews sobre o
mundo do entretenimento como um todo são
publicadas diariamente no site.

50.000
ACESSOS/MÊS

Todas os artigos publicados no site também são
veículados na página do Facebook para um
maior alcance e engajamento.

REDES SOCIAIS
facebook
A fanpage do Facebook possui um alcance médio
de 500.000 pessoas por semana. As publicações
na página ainda contam com a possibilidade de
serem impulsionadas, o que tende a aumentar
ainda mais o alcance e o engajamento do público.

Instagram
As postagens no Instagram são mais focadas em
produtos e atividades do estilo de vida Nerd.
Ocasionalmente postamos notícias e novidades
por lá que direcionam ao site. A rede segue em
constante crescimento.

PERFIL DO
PÚBLICO
Idade

A maioria do nosso público é formada
por homens, entretanto estamos
buscando diminuir a disparidade entre
os gêneros.

42,38%

Gênero

26,32%

Mulheres
27%

A faixa etária predominante em
nossos seguidores é entre 18 e 24
anos.
Nossa maior concentração de
seguidores se encontra no sudeste,
sendo Rio de Janeiro e São Paulo os
estados com maior relevância de
público.
(Dados fornecidos pelo facebook)
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FORMATO
REDES SOCIAIS

MODELOS DE POSTAGEM:

As redes sociais do Capacitor são uma
excelente maneira de alcançar o público
para ampliar a awareness de marcas,
produtos, eventos e etc, através de fotos,
tetos, hashtags, cobertura de eventos,
lançamentos e outros.
Trabalhamos com pacotes de postagem
para cada tipo de rede social (Facebook e
Instagram) ou com postagens padronizadas
para todas as redes.

Instagram

Facebook

FORMATO
PUBLIEDITORIAL
Divulgação de campanha ou produto no
formato de postagem no site. (Valor
cobrado por peça unitária)
Exemplo de Publieditorial
Também é possível contratar um pacote
de postagens com o objetivo de
solidificar a marca e permanecer na
mídia. Produtos que estão prestes a
serem lançados como filmes, jogos e
livros são exemplos que casam muito
bem com o formato.

Formato
Background
Como um “envelopamento” no site,
a alteração do background do site
com anúncio de um produto
específico traz um alto impacto no
público, além de se moldar ao
layout.

Vale ressaltar, que este formato
aparece não só na Home Pagem
como nas páginas internas.
Formato: CPD (Custo por Dia)

Vídeos
Os anúncios em vídeo poderão ser feito de
três maneiras:
- Através do nosso Facebook com lives ou
vídeos pré-produzidos.
- Vídeos mais curtos feitos para o formato
Instagram.
- (Futuramente inauguraremos o nosso
canal do Youtube para vídeos
patrocinados.)

POR QUÊ ANUNCIAR
EM UM SITE MENOR
A internet nos dias atuais é um ambiente disputado e cada espaço conta. Com isso,
muitos buscam pelos grandes veículos que possuem vasta presença na internet.
Contudo, há vantagens em anunciar em portais menores que muitas vezes passam
despercebidas como:
-

Menor Custo: Por se tratar de um veículo menor, o custo da publicidade é
reduzido, o que não significa que esta não seja eficaz ou revelante. Portais
menores costumam dar mais atenção aos anunciantes e valorizar o
relacionamento com estes.

-

Público fiel: Muitos sites menores possuem um público bastante leal, e por conta
da aproximação com os criadores de conteúdo, o impacto de anúncios pode ser
ainda maior.

-

Reconhecimento do amor pelo trabalho: Apesar sites menores não possuírem o
mesmo “status” de grandes veículos, o público entende que o conteúdo produzido
por estes é genuíno e feito por amor, o que é a mais pura verdade. Anúncios desta
maneira tendem a fisgar muito mais o consumidor por possuir uma sinceridade
maior, sendo algo muito mais pessoal. A proximidade do público com o criador do
conteúdo gera uma confiança.

ENTRE EM CONTATO
E
SOLICITE UM ORÇAMENTO
contato@ocapacitor.com
contato@ocapacitordefluxos.com
(71) 98222-7606
(71) 98184-1808

