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Sobre Nós

GUILHERME KARVATZKI
Co-Fundador I Planejamento

O Geek360 foi fundado em fevereiro de 2017,

Tem 23 anos e trabalha com marketing digital desde os 14.
Estudante de Ciências econômicas é viciado em tecnologia e

com o objetivo de ajudar consumidores de

inovação e é apaixonado por ajudar o próximo.

tecnologia a encontrar e comprar apenas
produtos que realmente sejam úteis para as
suas necessidades e orçamentos.

ELEMAR BERWANGER
Co-Fundador | Redator Chefe
Formado em Administração com vários anos de experiencia
na área de implantação de sistemas. Apaixonado pela

Assim, nossos leitores podem dormir

tecnologia e busca sempre ajudar os outros.

tranquilos com as escolhas feitas através dos

GIORDANO BERWANGER

nossos artigos e nós também, sabendo que

Co-Fundador | Desenvolvimento

fizemos a diferença para alguém.

Estudante de Engenharia de Computação, entusiasta de
tecnologia e sempre acompanha as novidades do mercado.
Mantém como lema pessoal ajudar quem busca orientação.
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Métricas Mensais
O Conteúdo do Geek360 é constituído de análises e comparativos de produtos de tecnologia. Todo artigo é criado através de um
processo próprio de SEO, que passa por uma análise de mercado e possui suas próprias previsões. Desde o inicio do blog já tivemos
mais de 75 mil de usuários únicos, 115 mil visualizações de páginas e mais de R$ 120 mil gerado para nossos anunciantes.

23k+ 32k+ 9k+ 34k+ 7:08
USUÁRIOS ÚNICOS

VISUALIZAÇÕES
DE PÁGINAS

Fonte: Google Analytics referente ao mês de Março de 2018

CLIQUES EM
PRODUTOS

REAIS GERADOS PARA
NOSSOS ANÚNCIANTES

TEMPO MÉDIO DE
LEITURA DE 1 ARTIGO
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Demográficos

Gênero

Dispositivos

Fonte: Google Analytics referente ao mês de Março de 2018

Idade
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Mídia Display Desktop
Billboard (970x250)
Imagem destacada que fica abaixo do cabeçalho e antes
do conteúdo. Superbanner (728x90): Imagem menor no
mesmo local, também com grande visibilidade

Skyscrapper (160x640)
Banner lateral que acompanha o usuário no scroll do
artigo.

Intervenção
Formato com maior visibilidade e impacto, que aparece
1 segundo após o usuário carregar o site, ocupando
toda a tela e permanece até ser fechado.
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Mídia Display Mobile
Banner 320x50
Fixo no rodapé do site mobile, acompanha o leitor
enquanto ele da scroll no artigo.

Banner 300x200
Banner posicionado logo após o cabeçalho do site, no
começo do artigo.
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Formatos Especiais
Tabela Patrocinada
As tabelas comparativas são o carro chefe do Geek360. Nesse formato
a primeira linha da tabela apresentará o seu produto, se for
relacionado com o conteúdo do artigo. A descrição da linha contará

Reviews

com um aviso de “item patrocinado”.

Reviews e Comparativa
Através das Reviews que construímos nosso blog. Analisamos os
produtos e varremos a internet atrás de diversas opiniões e números
para construir uma análise sincera do produto para indicar à quem
realmente precisa dele. Se você tem um produto e gostaria que ele
fosse analisado, envie para nós. Avaliaremos ele e incluiremos no
devido comparativo e posição.
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Post Patrocinado
Se você quer ter um artigo sobre o seu produto dentro do
Geek360 esse é o formato que você precisa. O processo é o
mesmo que utilizamos para todo o conteúdo do blog: faremos
uma análise de mercado sobre o seu conteúdo, e escreveremos
sempre pensando em criar algo que ajude alguém e utilizando
técnicas próprias de SEO. Caso você já tenha um texto pronto
podemos utilizar ele também. Independente da sua escolha o
artigo ficará marcado como “publieditorial”.

Esse formato carrega a credibilidade do blog e do autor, e aparece
no fluxo de artigos publicados no blog e também no Feed RSS. O
artigo também é postado na nossa página do facebook e é uma
ótima escolha para resultados com SEO.
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Valores de Tabela
Post Patrocinado

Intervenção

Tipo de Mídia: Texto + Imagem (2:1)

Tipo de Mídia: Peça Gráfica

Disponibilidade: Blog e Facebook

Disponibilidade: Todas as Páginas

Investimento: R$ 970,00

Investimento: CPM R$ 50,00

Review Comparativa

Mídia Display Desktop

Tipo de Mídia: Texto + Imagens

Billboard (970x250): CPM R$ 40,00

Disponibilidade: Artigos Comparativos

Superbanner (728x90): CPM R$ 35,00

Investimento: Produto

Skyscrapper (160x640): CPM R$ 35,00

Tabela Patrocinada

Mídia Display Mobile

Tipo de Mídia: Info do Produto

Banner Scroll (320x50): CPM R$ 35,00

Disponibilidade: Tabela da sua Categoria

Banner (300x200): CPM R$ 25,00

Investimento: R$ 230,00 / Mês
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Contato
Guilherme Karvatzki
Telefone e Whatsapp: (45) 9 8806-1040
Email: guilhermekarv@gmail.com

Endereço
Produtos para Review Comparativa, malas diretas e
correspondências devem ser enviadas para o destinatário
acima, no seguinte endereço:
Avenida Maripá, 2665, Centro
Marechal Cândido Rondon, PR
CEP: 85960-000
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