Porra, Man! Cinema e Séries do jeito que você entende.
http://porraman.com

Media Kit
Apresentação
O “Porra, Man!” é um blog sobre cinema e séries televisivas onde são publicados
artigos com resenhas de filmes e séries (novas e antigas), e matérias sobre
curiosidades do mundo da sétima e arte e suas celebridades.
O blog foi fundado em 2007 pelo Analista de Sistemas Márcio Melo com intuito de
comentar sobre os filmes e seriados que assistia de forma descomplicada e fácil de
entender. O blog já foi destaque em alguns veículos de comunicação local e conta com
o crescimento constante de visitações.

.
Matéria do Correio* em maio de 2009.

O blog foi um dos destaques em uma matéria de maio de 2009 no jornal Correio da
Bahia. Em 2010 foi indicado em um programa da rádio Metrópole como um dos
grandes blogs de cinema da cidade de Salvador.

Tráfego do blog
O crescimento no tráfego do blog, não apenas em números como também em
qualidade, vem numa crescente bastante considerável nos últimos meses. O “Porra,
Man!” possui uma média de quase 59 mil visitas únicas no mês, contando com mais
de 88 mil visualizações de páginas por mês.

Valores obtidos no Google Analystics em Setembro de 2009.

A média diária de visitações únicas oscila entre 1100 a 1400 visitantes com um
número que gira em torno de 1700 páginas do blog visitadas por dia. Conta ainda com
alguns “picos” de visitação que podem ultrapassar as 20 mil visualizações de página
em um único dia.
Parte desta crescente se deve ao fato de possuir parcerias importantes (além das
indicações em meios de comunicação) e muitas matérias localizadas nas primeiras
posições em buscas no Google. Outro fator a se destacar é o crescimento da equipe
do blog que, além do fundador Márcio Melo, conta hoje com a colaboração da
blogueira Dani Vidal, que possui dois blogs de grande sucesso, o Hello Stranger e o
Feminina, este último sediado no portal ibahia.com.

Investimento no Blog
As opções de publicidade no “Porra, Man!” são a do plubieditorial, um post onde o
blogueiro escreve sobre o produto ou serviço anunciado, ou anúncios em banners na
página do blog.
Para o plubieditorial é importante salientar que o texto será redigido pelo próprio
blogueiro e que contará com uma indicação no final do post que se trata de um artigo
plubieditorial e patrocinado.
O valor para este tipo de anúncio é de R$ 300,00 via depósito bancário (dados
para depósito serão enviados através de contato). O anúncio passará previamente por
uma análise do blogueiro que irá avaliar se o assunto é pertinente com o conteúdo do
blog.
Caso haja interesse, existe ainda a possibilidade de colocar banners de publicidade no
topo e no rodapé do blog. O tamanho é o de 728 x 60 pixels. O valor cobrado será
semanal e não por cliques e visualizações. O banner no topo ficará localizado ao lado
do logo do blog onde hoje fica o slogan do blog “Cinema e Séries do jeito que você
entende”.
Para o banner no topo o valor é de R$ 100,00 por semana. Para o banner no
rodapé do blog o valor cobrado é de R$ 50,00 por semana.

Anúncios e Ações do Blog
O blog já fez diversos plubieditoriais para o site Dialaphone
(http://www.dialaphone.co.uk/) e participou de uma ação entre blogueiros patrocinada
pelo Club Social, o Arena Club Social (http://www.clubsocial.com.br/arena/).

Promoções
Em parceria com sites e salas de cinema o “Porra, Man!” já realizou diversos sorteios
de ingressos para filmes, contando com grande participação de visitantes.

Contato
Caso haja interesse em anunciar algum serviço ou produto conosco, ou ainda realizar
sorteios através do blog para os leitores basta entrar em contato:
Márcio Melo
marciomelo@gmail.com
http://porraman.com
(71) 9191.7678

