
Mídia Kit (2015) 

Prêmios: 



Um dos maiores sites de curadoria 
de conteúdo do Brasil 

O Awebic foi criado com a missão de chamar atenção 
para coisas importantes. 
 
Nós contamos histórias com significado, que incentivam 
a reflexão sobre temas sociais pertinentes. 

5,50 MILHÕES 
pageviews / mês* 

3,29 MILHÕES 
usuários / mês*  

4 MINUTOS 
tempo médio no site 

* Média do período. Fontes: Google Analytics (01/01/2015 – 31/12/2015) e Facebook 

Insights. 

123 MIL 
comentários em posts via Facebook 

+486 mil fãs +565 inscritos +15 mil inscritos 

http://awebic.com/
http://fb.com/awebic
https://www.youtube.com/channel/UCMMTevq3m_hqHaBMGr3yGOw


Módestia à parte, nossos leitores 
nos amam 

Nós procuramos saber cada vez mais sobre 

nossos leitores. Frequentemente lançamos 

pesquisas para entender como nosso trabalho é 

visto. 

 

O Net Promoter Score (NPS) é uma forma de 

visualizarmos isso quantitativamente. Para 

nossa felicidade, o resultado da pesquisa foi 

mais do que satisfatório. 
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Net Promoter Score 

Após 4750 respostas na 

nossa pesquisa, 

descobrimos que o nosso 

NPS é ótimo (72%). 
72% 

Fonte: Pesquisa própria via Google Docs. 

Notas:  “De 0 a 10, qual a chance de você indicar o Awebic para um amigo?” 
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Perguntamos: “O que você pensa 
sobre o Awebic?” 

Nem tudo é sobre números. Um feedback 

qualitativo também é importante para 

percebermos a profundidade dos nossos 

esforços em atingir a vida dos leitores 

positivamente. 

 

Por isso, nós perguntamos para nossos fãs no 

Facebook o que eles pensavam sobre o Awebic. 

 

Felizmente o retorno também foi positivo. Veja 

ao vivo aqui: https://goo.gl/NFmPNx 

Mais de 90 pessoas 

deixaram comentários 

positivos sobre o Awebic. 

YEAH! 

100% 

Fonte: https://goo.gl/NFmPNx 

https://goo.gl/NFmPNx
https://goo.gl/NFmPNx
https://goo.gl/NFmPNx
https://goo.gl/NFmPNx
https://goo.gl/NFmPNx


Perfil dos usuários 

FAIXA ETÁRIA 

• 18-24: 27% 

• 25-34: 33% 

• 35-44: 20% 

• 45-54: 11% 

• 55-64: 6% 

• 65+: 3% 

Fonte: Facebook Audience Insights. 

LOCALIZAÇÃO 
• SP: 36% 

• RJ: 12% 

• MG: 9% 

• RS: 8% 

• PR: 8% 

• SC: 5% 

39% 61% 

RELACIONAMENTO 

• Solteiro: 27% 

• Namorando: 23% 

• Noivo: 4% 

• Casado: 46% 

ESCOLARIDADE 

• Ensino médio: 19% 

• Ensino superior: 74% 

• Pós-graduação: 8% 

ATIVIDADES NO 
FACEBOOK (MÊS) 

• Comentários: 19 

• Likes em posts: 36 

• Shares em posts: 5 

• Anúncios clicados: 20 

ACESSO 

• Desktop: 6% 

• Desktop e mobile: 71% 

• Mobile: 23% 

Todos os meses cerca de 3,5 milhões de pessoas acessam o Awebic. 



Prêmios 

Vencedor da categoria 

Startup Power pelo Prêmio 

Melhores Práticas 

Empreendedoras 

Iniciativa: SEBRAE (MG) e 

Centro de 

Empreendedorismo UNIFEI 

Startup Power 
Julho/2014 

Vencedor por voto popular 

do II Demo Day Minas 

Iniciativa: SEED – Programa 

Mineiro de Desenvolvimento 

do Ecossistema de 

Empreendedorismo e 

Startups 

II Demo Day Minas 
Novembro/2014 



“Pai joga a boneca pela janela e vai 
embora. Quando ele olha no retrovisor 
meu coração parte no meio.” 

Dados: 

• 5,2 milhões de visualizações de página 

• 4m22s de tempo médio na página 

• 515 comentários via Facebook 

• 650 mil interações no Facebook (shares + likes)  

Posts de destaque 

Fontes: Google Analytics e Facebook Graph. 

“Mulher fica amiga de mendigo em São 
Paulo. Ninguém poderia imaginar o que 
aconteceria depois… Uau!” 

Dados: 

• 4,7 milhões de visualizações de página 

• 6m45s de tempo médio na página 

• 5,9 mil comentários via Facebook 

• 1,2 milhão de interações no Facebook (shares + likes)  

Fontes: Google Analytics e Facebook Graph. 

http://awebic.com/animais/pai-joga-a-boneca-pela-janela-e-vai-embora-quando-ele-olha-no-retrovisor-meu-coracao-parte-no-meio/?r=mk
http://awebic.com/animais/pai-joga-a-boneca-pela-janela-e-vai-embora-quando-ele-olha-no-retrovisor-meu-coracao-parte-no-meio/?r=mk
http://awebic.com/pessoas/mulher-fica-amiga-de-mendigo-em-sao-paulo-ninguem-poderia-imaginar-o-que-aconteceria-depois-uau/?r=mk
http://awebic.com/pessoas/mulher-fica-amiga-de-mendigo-em-sao-paulo-ninguem-poderia-imaginar-o-que-aconteceria-depois-uau/?r=mk


“Brasileiros praticam Inglês conversando 
com idosos solitários de Chicago… e o 
resultado é lindo.” 

Dados: 

• 549 mil visualizações de página 

• 5m35s de tempo médio na página 

• 981 comentários via Facebook 

• 603 mil interações no Facebook (shares + likes)  

Posts de destaque 

Fontes: Google Analytics e Facebook Graph. 

“O que esse supermercado fez para 
diminuir o desperdício de comida mudou 
meu modo de consumo” 

Dados: 

• 524 mil visualizações de página 

• 5m12s de tempo médio na página 

• 117 comentários via Facebook 

• 122 mil interações no Facebook (shares + likes)  

Fontes: Google Analytics e Facebook Graph. 

http://awebic.com/cultura/brasileiros-praticam-ingles-conversando-com-idosos-solitarios-de-chicago-e-o-resultado-e-lindo/?r=mk
http://awebic.com/cultura/brasileiros-praticam-ingles-conversando-com-idosos-solitarios-de-chicago-e-o-resultado-e-lindo/?r=mk
http://awebic.com/natureza/supermercado-cria-uma-estrategia-impressionante-para-diminuir-o-desperdicio-de-alimentos/?r=mk
http://awebic.com/natureza/supermercado-cria-uma-estrategia-impressionante-para-diminuir-o-desperdicio-de-alimentos/?r=mk


Somos especialistas em conteúdo 
viral com foco em temas sociais 

Curadoria 
Passo 1 

Nós vasculhamos todos os 

cantos da internet para 

encontrar as melhores histórias 

com temas sociais para nosso 

público.  

Escrita 
Passo 2 

Em seguida adaptamos a 

história com a nossa linguagem 

– identificada com base em 

nosso público. O resultado é 

um post com texto simples e de 

fácil entendimento para atingir 

milhões de pessoas.  

Testes 
Passo 3 

Não somos donos da verdade, 

por isso testamos. Procuramos 

analisar, entre outras coisas, 

quais são os melhores títulos e 

imagens de destaque alinhados 

aos interesses dos nossos 

leitores.  

Engajamento 
Passo 4 

Nem tudo que publicamos 

viraliza, mas o nosso processo 

amplia o engajamento dos 

leitores em cada publicação. 

Em média, 1 em cada 4 

leitores interage com o 

conteúdo de alguma forma. 



Formatos disponíveis 

O canal da marca é o melhor investimento para 

criar laços e gerar engajamentos com o público 

do Awebic. 

 

No período de 28 dias será publicado uma série 

de 22 posts com assuntos relevantes para a 

marca e, principalmente, para o público do site. 

 

Está incluso: 

• Logotipo da marca nos posts 

• Publicações no Facebook (CTR médio: 5%) 

• Impulsão com Facebook Ads  

• Publicações em outras redes sociais 

• Banners e backgrounds 

 

Impressões estimadas: 5 milhões. 

 

Exemplo: http://goo.gl/UvKv1u R$ 27.500 

Canal da marca 

Investimento: 

http://goo.gl/UvKv1u
http://goo.gl/UvKv1u
http://goo.gl/UvKv1u
http://goo.gl/UvKv1u
http://goo.gl/UvKv1u
http://goo.gl/UvKv1u
http://goo.gl/UvKv1u


Formatos disponíveis 

Se a intenção é conversar com nossos leitores, o 

publieditorial é uma excelente opção. O post 

será exibido normalmente no fluxo de conteúdo 

da página inicial garantindo visibilidade. 

 

Ainda, o publieditorial passará por testes e 

ajustes para atingir o maior número de pessoas 

nas redes sociais. 

R$ 2.200 

Publieditorial 

Investimento: 



Formatos disponíveis 

Formato: GIF, HTML5, Vídeo e JPEG 

Tamanho: 1000 x 200 pixels 

Mínimo: 700 mil impressões 

R$ 12 (CPM) 

Super Banner Top 

Investimento: 



Formatos disponíveis 

Formato: GIF, HTML5, Vídeo e JPEG 

Tamanho: 728 x 90 pixels 

Mínimo: 700 mil impressões 

R$ 8 (CPM) 

Banner Top 

Investimento: 



Formatos disponíveis 

Formato: GIF, HTML5, Vídeo e JPEG 

Tamanho: 300 x 600 pixels 

Mínimo: 700 mil impressões 

R$ 10 (CPM) 

Super Banner Sidebar 

Investimento: 



Formatos disponíveis 

Formato: GIF, HTML5, Vídeo e JPEG 

Tamanho: 300 x 250 pixels 

Mínimo: 700 mil impressões 

R$ 7 (CPM) 

Banner Sidebar 

Investimento: 



Formatos disponíveis 

Formato: GIF, HTML5, Vídeo e JPEG 

Tamanho: 300 x 250 pixels (ou 336 x 280 pixels) 

Mínimo: 700 mil impressões 

R$ 9 (CPM) 

Banner Content 

Investimento: 



Nós podemos conversar 

Todos os valores e formatos apresentados 

podem ser negociados. 

 

Nós acreditamos que através da conversa 

podemos chegar longe. 

 

O que você acha? 

 

Mande um email: awebic@gmail.com. 

 

Podemos marcar um Skype ou reunião 

presencial. :-) 

B&B CONTEUDO WEB LTDA - ME 

(12) 3652-4610 

awebic@gmail.com 

www.awebic.com  

mailto:awebic@gmail.com
mailto:awebic@gmail.com
mailto:awebic@gmail.com
mailto:awebic@gmail.com
mailto:awebic@gmail.com
mailto:awebic@gmail.com
http://www.awebic.com/
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http://www.awebic.com/
http://www.awebic.com/
http://www.awebic.com/


Obrigado pela sua atenção! 


