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O PortalCab

Sobre o site
O PortalCab é um verdadeiro “vovô” na internet. Ele foi criado em 2001 com nome,
domínio e objetivos diferentes. Servia apenas para aproximar os amigos da escola do
fundador. Só que o tempo passou e o site passou a chamar atenção de outras pessoas e
assim foi crescendo.
Hoje, o site tem como objetivo reunir tudo o que há de melhor na internet em um só lugar.
Com cerca de 26 mil visitantes únicos diários, o PortalCab é uma verdadeira referência
dentro do cenário de blogs nacional.
Pedro “Cab”, é blogueiro full-time e responsável pelo website. O que significa que ele se
dedica exclusivamente em vasculhar a internet atrás de assuntos legais. Reunindo assim o
que encontra de melhor em seu blog, sempre com uma opinião única, informativa e bem
humorada sobre o assunto.
Todos os assuntos são divididos em várias categorias em um layout bastante limpo e
organizado, tornando o site bastante atraente para as pessoas que compartilham dos
mesmos interesses que o seu criador.

Por que anunciar?
O PortalCab possui números relativamente impressionantes, mas o real motivo para
anunciar em nosso blog vai muito além disso, tornando esses números apenas um mero
detalhe. Estudos comprovam que as pessoas tendem a comprar determinado produto a
partir da recomendação de terceiros. Outro dado importante é que muitos usuários
pesquisam sobre o assunto antes de comprá-lo.
E o PortalCab fica aonde nisso? Em uma pesquisa feita no site, 61% dos nossos leitores
acompanham o blog há mais de 2 anos, criando assim um elo de confiança, bastante
favorável para que você passe sua mensagem à um público economicamente viável (40%
possuem renda superior a $5 mil reais). Além disso, 66% possuem um blog e/ou twitter e
47% passam mais de 5 horas por dia na internet. O que aponta que são verdadeiros
entedidos e formadores de opinião na web.
Outra vantagem é que boa parte dos textos incluídos no PortalCab, tendem a ter um bom
posicionamento em mecanismos de busca, como o Google. Garantindo assim que ainda
mais usuários leiam o nosso feedback sobre a sua marca ou produto.
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Números

Estatísticas (abril 2012)

390,250 visitantes únicos
450,431 visitas
734,837 pageviews

83,32% são novos visitantes
388* seguidores no Twitter
29.478 assinantes de feed

Perfil dos visitantes
Faixa etária

Localização (Brasil)

62%
18-25 anos
27%
11-17 anos
26-34 anos 9%
35-44 anos 1%

Sudeste
Norte/Nordeste
Centro-Oeste
Sul

Sexo

Renda Familiar

Homens
Mulheres

Mais de $5000
Menos de $5000

81%
19%

Escolaridade
E. Superior
E. Médio

55,5%
25,5%
12,8%
11,2%

40%
60%

Frequência de acesso ao site
53%

Todos os dias
Ocasionalmente

27%

43%
47%

Fontes: Google Analytics (mês atual), Feedburner (mês atual), Twitter e Pesquisa feita com os usuários em julho/2010
*Cab ainda possui uma conta no twitter com 2800 seguidores mas criou uma apenas para o site.
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Formatos e $

Super Banner
Formato: 728 x 90 (30kb)
O Super Banner ficará posicionado no topo de todas as páginas do PortalCab.
Definitivamente é o meio que tem a maior visibilidade. Devido a dificuldade de
implementação do banner, é necessário comprar pelo menos 100 mil impressões.

Post (Artigo) Patrocinado
Formato: Texto, imagem
Quer anunciar um novo site, promoção ou serviço? Você nos envia a informação. Os nossos
editores avaliarão e escreverão um post sobre o determinado assunto que será publicado
em nosso site, assim como enviado para todos os assinantes do feed (newsletter).
Talvez o método mais eficiente para atingir os usuários, pois o texto segue a risca o padrão
e formato de outros posts que os leitores já estão acostumados. Note que o texto deve
seguir nossa política de posts patrocinados.

Vídeo (Publicidade)
Formato: Vídeo
77% dos visitantes do PortalCab acessam o site em busca de vídeos interessantes. Se o que
você quer vincular em nosso site é um vídeo com uma pequena nota abaixo, talvez essa seja
a melhor alternativa. Ele será vinculado em nossa página de vídeos e será enviado para
todos os assinantes do nosso feed e newsletter.

Outros formatos
Formato: Crie!
A internet é uma maravilha para as empresas e agências pois existem milhares de
alternativas na hora de espalhar sua mensagem e divulgar sua marca/produto. Entre outros
meios bastante utilizado são os links patrocinados, sorteio de seu produto, plano de fundo
customizados ou até mesmo mudanças significativas no layout para anunciar algo. Além é
claro de banners em vários outros formatos.
Nesse caso, entre em contato através do e-mail anuncie@portalcab.com com seu plano
mirabolante para divulgar sua mensagem.
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Anunciantes

Quem já anunciou
Diversas empresas já anunciaram suas marcas e produtos no PortalCab. A grande maioria
relacionada a atividades online e promoções. Abaixo seguem algumas empresas que já
anunciaram no PortalCab. Para ver exemplos de como um post patrocinado funciona, você
pode ler o post contratado clicando em qualquer uma das logomarcas.
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Anuncie

Observações
Nós trabalhamos bastante para fazer os posts mais relevantes, valiosos e interessantes
possíveis tanto para os anunciantes como para os nossos leitores.
Os posts patrocinados trazem uma pauta pré-estabelecida pelos anunciantes. Se a equipe
do PortalCab achar relevante para os seus usuários, a campanha é aprovada e um texto
sobre o assunto será feito, sempre deixando claro que aquilo trata-se de uma mensagem
patrocinada. Isso é um compromisso da transparência de tudo o que postamos no site.
Qualquer anunciante deve respeitar as regras do PortalCab. Nós nos reservamos o direito
de negar campanhas publicitárias caso acreditemos que o assunto não seja relevante aos
usuários do site ou por questões técnicas não especificadas.
As campanhas no formato banner serão monitoradas através do excelente Google Ad
Manager. Já os links incluídos nos posts patrocinados serão monitorados utilizando a
ferramenta bit.ly na conta do próprio PortalCab.

Pronto para anunciar?
Ufa! Agora você já sabe tudo o que precisa para anunciar em nosso site. Se você está
pronto para anunciar envie um e-mail para anuncie@portalcab.com. Caso ainda possua
alguma dúvida ou esteja interessado em uma maneira diferente de anunciar sua marca no
PortalCab, envie um e-mail para cab@portalcab.com ou me adicione em sua lista de
contatos do Live Messenger. Abaixo segue todas as maneiras de entrar em contato conosco.

Contato
anuncie@portalcab.com

cab@portalcab.com

@portalcab
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(Em breve)

