


Falamos, mostramos e 

respiramos tecnologia todos os 

dias desde Abril de 2009. 

Embora falamos de vários 

assuntos o foco do site é 

tecnologia móvel. 

 

Nosso objetivo principal é fazer 

o usuário tirar o máximo 

proveito de seu smartphone e 

para isso realizamos Reviews, 

damos dicas de aplicativos e 

noticias diárias, tudo para 

tornar esse canivete suíço em 

algo relamente inteligente. 

 

O mesmo fazemos com outros 

equipamentos eletrônicos. 



Formatos: Banner e publieditoriais 



Tivemos mais de 350 mil pageviews durante os últimos 30 dias e mais de 230 mil visitas. 

Atualmente possuimos uma base de quase 1500 assinantes de feeds e newslatters. 

 

Também estamos presentes nas redes sociais: No Twitter temos hoje quase 2000 

seguidores e novos urgem todos os dias e nossa fã page no Facebook conta com quase 

1000 pessoas que nos curtiram. 

 

Nosso canal no Youtube, o Tekimobile TV, tem hoje mais de 400 mil acessos e alguns 

vídeos ultrapassaram a marca de 30 mil visualizações. 

Fonte: Google Analytics , feedburner e Youtube 



Fonte: Google Analytics 

Conforme o gráfico acima, notamos que 48% do acesso 

ao Tekimobile vem da região Sudeste, sendo que 23% de 

todo o acesso do país parte da cidade de 

São Paulo. 

 

Ao lado, o mapa de acesso dentro do Brasil. 



Fonte: Google Analytics 

O Perfil de visitantes do Tekimobile é composto principalmente por profissionais de 

diversas áreas da tecnologia e também por entusiastas que gostam de estar antenados 

com o que há de mais novo no mundo tecnológico, 97,3% são do sexo masculino e 

8,22% são do feminino.   A pesquisa que promovemos comprovou que nossos leitores 

são pessoas com grande potencial de consumo na internet, são pessoas que sempre 

trocam seus computadores com uma frequência bastante elevada. Agora o mais 

interessante: 46% desses leitores disseram trocar de celular a todo ano, garantindo 

assim ter sempre os últimos recursos tecnológicos de mobilidade. 

 



Fonte: Pesquisa interna 

65% do público do 

Tekimobile  tem 

renda familiar 

Superior a 

R$3000,00, ou seja, é 

um Público com bom 

poder de compra e 

15% ganham mais de 

R$8000,00 por mês, 

mostrando grande 

poder de compra. 



Hábito de comprar pela internet Frequência com que compram 

Quase 90% dos leitores do Tekimobile já fizeram compras on-line através da internet.  

Desses 90% é notável que apenas 17% raramente compram, já a grande maioria  

compra com regularidade produtos pela internet 

Fonte: Pesquisa interna 



Super Banner 
 

Formato grande e mais 

destacado, aparece em 

todas as páginas e posts. 

 

Tamanho: 

728x90 pixels 

 

Tipos de arquivo: 

JPG: 30KB 

Flash: 30KB 

GIF: 30kB 

 

Preço: 

R$1000,00 por mês 

ou 

R$4,00 CPM 



Square sidebar 
 

Formato grande e 

aparece em todas as 

páginas e posts. 

 

Tamanho: 

300x250 pixels ou 

250x250 

 

Tipos de arquivo: 

JPG: 30KB 

Flash: 30KB 

GIF: 30kB 

 

Preço: 

R$800,00 por mês 

ou 

R$3,00 CPM 



Mini-banner 

econômico 
 

Pequeno banner 

econômico, aparece em 

todas as páginas e posts. 

 

Tamanho: 

300x250 pixels ou 

250x250 

 

Tipos de arquivo: 

JPG,Flash,GIF: 30kB 

 

Preço: 

R$400 por mês 

ou 

R$1,50 CPM 



Post patrocinado 
 

Aqui você pode divulgar 

um post ou um review 

sobre seu serviço ou 

produto, a vantagem dessa 

forma de divulgação é que 

o conteúdo ficará  

disponível para sempre no 

site e sempre  localizado 

no Google caso alguém 

procure informações a 

respeito. 

 

Preço: 

Texto do cliente 

R$300,00 

Criação de texto 

R$350,00 



Esses são alguns formatos que trabalhamos, mas cada cliente é um caso  

e estamos prontos para analisar qualquer proposta diferente das acima,  

bem como em novos formatos de anúncios. 

 

Para entrar em contato ou caso tenha uma proposta de valores diferentes,  

seguem dados para contato. 

 

André Luiz 

Fundador e CEO do Tekimobile 

Email: andre@tekimobile.com 

Skype: andre.dufry 

Telefone: 11-94774816 


