NãoMinta.com
Tudo que você nao precisa saber esta aqui

APRESENTAÇÃO
O BLOG
Criado em 15 de Junho de 2012, o NÃO MINTA é um site de Humor Alternativo que sempre se destacou pelo seu conteúdo
copiado, original e ousado. Visando preencher um buraco na produção de conteúdo da internet Brasileira.

O NOME
O nome Não Minta partiu da ideia de publicar notícias nas quais o internauta, ao ler o título, pensasse: “isso é mentira” pelo teor
cômico da notícia, gerando assim curiosidade para ler e comentar.

ESTATÍSTICAS
Google Analytics

Visitas mensais: 866.426 (Média dos 3 últimos meses 01/07/2012 a 21/09/12 )

PageViews: 4.674.426
Visualização Por Visitante: 5,40 Páginas/Visita
Média de tempo de permanência do visitante no site: 40 seg.

FaceBook (www.facebook.com/naomintaa)
2.634 likes (aumenta a cada Dia)

Google Pagerank 2

Dados sobre os visitantes

Fonte:Pesquisa Fanpage Facebook

FORMATOS E VALORES
1. Publieditorial
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Formato: artigo/resenha sobre produto ou serviço
Posicionamento: publicado junto ao conteúdo geral do Blog)
Investimento: R$ 200,00 duzentos reais
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2. Banner 300x250 pixels
Formato: arquivo .JPG,. PNG, .GIF ou .SWF
Posicionamento: topo (à direita) de todas as páginas
Investimento mensal: R$ 170,00
Investimento semanal: R$ 40,00

3. Banner 468x60 pixels
R$ 10 - 1 publicação em
nossa pagina para nossos
8580 fãs.
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Formato: arquivo .JPG,. PNG, .GIF ou .SWF com 648 X 60 pixels
Posicionamento: topo de todas as páginas
Investimento mensal: R$ 150,00
Investimento semanal: R$ 40,00

4. Banner 160x600
Formato: arquivo .JPG,. PNG, .GIF ou .SWF
Investimento mensal: R$ 150,00
Investimento semanal: R$ 40,00

COMO ANUNCIAR
Anunciar no Naominta é um excelente negócio para a sua marca. Estamos abertos a sugestões de
novos formatos e valores que forem mais adequados a sua marca/site/produto.
Entre em contato conosco para tirar suas dúvidas e dar início à sua campanha.
Prezamos a parceria entre site e anunciante da mesma forma como prezamos o respeito aos nossos
leitores. Nossa ideia é compatibilizar ao máximo os interesses de todos para que consigamos levar
entretenimento de qualidade ao nosso público sem deixar de oferecer-lhes as mais convenientes
oportunidades comerciais.
Mais do que tudo, desejamos estabelecer verdadeiras parcerias, com ampla abertura para novas
propostas e negociações.
Henrique
henrique8719@hotmail.com

