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O Tekimobile é um site que respira 
tecnologia. Com 10 anos de existência, 
fazemos cobertura de lançamentos e 
feiras de tecnologia no Brasil e no mundo. 

Nossa equipe está sempre pronta para 
mostrar as mais recentes e quentes 
notícias do mundo da tecnologia.
Além disso, realizamos reviews de 
diversos produtos semanalmente, com 
direito a vídeos em nosso canal no 
YouTube que já acumula mais de 50 mil 
inscritos. 

Também publicamos diariamente dicas 
sobre como usar melhor a tecnologia no 
dia a dia.

PRINT DO

SEU SITE



AUDIÊNCIA MENSAL

+ 350 mil

Visitantes únicos

+ 550 mil

Pageviews

66%
2%

32%



PERFIL DO PÚBLICO

IDADE

- 18 a 24: 20%

- 25 a 34: 40%

- 35 a 44: 20%

- +45: 20%

SEXO

- Homens: 60%

- Mulheres: 40%

Acessos por região:

- Sudeste: 49%

- Nordeste: 22%

- Sul: 17%

- Centro-oeste: 8%

- Norte: 4%



REDES SOCIAIS

O Tekimobile possui duas páginas no Facebook, 

fruto da aquisição de outro site.

No YouTube, temos forte presença e estamos em

ascenção, ultrapassando em pouco tempo 50 mil 

inscritos; com diversos videos com mais de 500 mil 

views.

2 páginas + 50 mil

40 mil fãs

(somados)
inscritos

4.700

seguidores

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE



FORMATOS DE ANÚNCIOS

Abaixo alguns formatos de anúncios sugeridos. Porém, 
estamos abertos a sugestões e outros formatos, basta entrar 
em contato para negociarmos as melhores opções, de acordo 

com o cliente.



YOUTUBE
Formatos

O formato mais comum que trabalhamos é o teste/ review de produtos. Desde smartphones até teste de softwares.

O vídeo pode ser combinado com artigo no site e posts em redes sociais

Estamos abertos a negociação com outros tipos de formatos.

Valores:
- Vídeo patrocinado: R$ 600
- Combo  vídeo + artigo: R$ 900



Plubieditorial

Matéria escrita pelo cliente ou por nossos autores (valor 
diferenciado).

O artigo irá para a capa do site na área de destaques (abaixo 
do menu) e será disparado no Facebook com 
impulsionamento já incluso no valor final.

Obs: Artigos obrigatoriamente terão aviso de publieditorial

Valores:
- Escrito pelo cliente: R$ 500
- Escrito por nós: R$ 650



Branded Content

Criação exclusiva com conteúdo patrocinado para sua 
marca durante 1 mês.

Inclui: 
- 4 artigos publieditoriais escritos pelo cliente;
- 10 artigos feitos por nossos editores, 

complementando os publieditoriais e fortalecendo o 
SEO. (opcional)

- Super Banner abaixo do menu, em todas as páginas 
durante 1 mês. (opcional)

Valores:

- Todas opções acima: R$ 5.000
- Somente 4 publieditoriais: R$ 3.000

Entre em contato caso deseje combinações ou formatos 
diferentes.
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