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QUEM  SOMOS
Somos  um  portal  que  fala  sobre  arte,  cultura  
(cinema,  literatura  e  música),  design,  gastronomia,  
gente,  moda  e  turismo  de  um  jeito  simples,  direto 
 e  inovador.  O  Tramp  surgiu  da  necessidade  que  
sentíamos  de  achar  um  conteúdo  diferente,  que  
aliasse  as  novidades  com  informação,  crítica,  bom  
humor  e  relevância.

O  Tramp  quer  alcançar  um  público  inteligente,  
com  senso  crítico  e  a  mente  aberta.  Nosso  
principal  objetivo  é  atender  as  pessoas  curiosas,  
que  consomem  arte  e  cultura,  apreciam  bons 
filmes,  livros  e  músicas,  são  antenadas  na  moda,  
gostam  de  comer  bem  e  de  planejar  viagens.



  

PERFIL  DOS  USUÁRIOS

Fonte:  Tail  Target



  

INTERESSES

Fonte:  Tail  Target



  

AUDIÊNCIA

Pageviews:  380  mil  (mês)
Visitas:  120  mil  (mês)
Duração  média:  1m30s
Taxa  de  rejeição:  6%

Fonte:  Google  Analytics (Outubro)



  

ENGAJAMENTO
Os  leitores  do  Tramp  estão  sempre  conectados  e  dispostos  a  curtir  e  

compartilhar  os  nossos  conteúdos  nas  principais  redes  sociais:

17  mil  curtidas  na  série:  http://bit.ly/1s5Rif9

2,4  mil  curtidas  no  post:  http://bit.ly/1eAD2Fn

http://bit.ly/1s5Rif9
http://bit.ly/1eAD2Fn


  

ENGAJAMENTO
A  seguir,  mais  alguns  exemplos:

1  mil  curtidas  na  matéria:  http://bit.ly/1pglZTm 

820  curtidas  na  entrevista:  http://bit.ly/KuxhjH 

http://bit.ly/1pglZTm
http://bit.ly/KuxhjH


  

FORMATOS  DE  MÍDIA
Superbanner
Tamanho:  728  x  90
Formato:  .jpg/.gif/.png/.swf
Valor:  sob  consulta

Banner  lateral  (arroba)
Tamanho:  300  x  250
Formato: .jpg/.gif/.png/.swf
Valor:  sob  consulta

Background
Tamanho:  1  x  1
Formato:  .jpg/.png/DHTML
Valor:  sob  consulta

Publieditorial
Tamanho:  720  x  450  ou  380  x  245
Formato:  .jpg/.png/<embed>
Valor:  sob  consulta

* Tamanhos  em  pixels



  

BRAND  CHANNEL

Facebook
6.850  likes

Valor:  sob  consulta

POST  PATROCINADO
Twitter
486  followers
Valor:  sob  consulta

Background,  banners,  
conteúdos  relacionados 
e  url personalizada.
Valor:  sob  consulta



  

ANUNCIANTES

CONTATO
Para  mais  informações  entre  em  contato,  pelo  e-mail  comercial@sneezy.com.br,  
ou  se  preferir  ligue  para  nossos  representantes  na  Sneezy,  (11)  2691-1981.

mailto:comercial@sneezy.com.br
http://www.sneezy.com.br/
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