


O SITE 

        

 

      Fundado em 2011 e assumindo algum tempo depois o nome de Jornada 

Geek, o site surgiu com o objetivo de informar o leitor sobre os 

lançamentos de séries no mercado Home Vídeo. Contudo, novas 

abordagens, como críticas de lançamentos cinematográficos, colunas, 

notícias e trailers também foram sendo acrescentadas ao projeto nesse 

período, fazendo assim com que a mudança para um nome mais 

abrangente fosse necessária.  

      



Quem apoia em conteúdo: 

*   O apoio das distribuidoras, canais e agências é referente ao envio de produtos para 

críticas, releases e convites para cabines de imprensa e outros eventos.  

 

 

 



Coberturas 

• Além das distribuidoras e agências que apoiam com sugestões de 

pautas para conteúdo, o site também já realizou coberturas de 

eventos relacionados aos temas abordados. Entre tantos, a 

Roadhouse Con (Supernatural), Mystic Moon (The Vampire 

Diaries), Game of  Thrones Exhibition e as três edições da Comic 

Con Experience são alguns exemplos. 

 



O Site em Números 

          Redes Sociais: 

• Visitas mensais: 414.176 

• Pageviews: 719.049 

• Tempo médio no site: 2 min 48 seg 

• Crescimento anual nas redes sociais: + de 50% 



Público 

Até 17 anos 
Entre 18 e 24 

anos 
Entre 25 e 34 

anos 
Acima de 50 

anos 

Total 21% 57% 20% 2% 

Masculino 12% 34% 14% 1,50% 

Feminino 9% 23% 6% 0,50% 
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Publicidades realizadas 

• Por mais de dois anos tivemos como anunciante a vídeo 
locadora Excalibur, que é formada por três filiais; duas delas 
situadas na cidade de Juiz de Fora e uma em Santos Dumont,   
sendo a empresa uma das melhores locadoras da região. 

 

• Também já estivemos envolvidos em campanhas 
promocionais de alguns filmes, estando entre eles Jack 
Reacher: Sem Retorno,  Star Trek Sem Fronteiras e 
Esquadrão Suicida.  

 

• Outro anunciante constante é o site de camisas Lolja.com.br.  

 



    Formatos de anúncios tradicionais 

•   1 Full Banner Top – 728x90 

•  3 Arroba Banner – 300x250 

•  2 Full Banner Home – 728x90 

 

* As publicidades Arroba Banner 

aparecem na lateral das noticias do site, 

enquanto as do formato Full Banner 

Home ficam localizadas no alto ou abaixo 

das mesmas. 

 



Outros Formatos de anúncio 

• Background -  arte personalizada para o fundo do site. Pode 
aparecer em todas as páginas ou apenas em categorias específicas. 

 

• Publieditorial – Um texto em destaque na página inicial sobre um 
assunto que possa ser ligado ao conteúdo abordado no site. 

 

• Postagens patrocinadas no facebook – Pacote com o mínimo de 5 
postagens no facebook sobre o lançamento de um filme, série ou 
outro produto.  

 

• Ação/Campanha – Campanha completa sobre o lançamento de um 
produto. Inclui Banner na lateral do site, 3 postagens semanais no 
facebook, full ads e arroba banner. Publieditorial pode ser negociado 
com um preço promocional. 



Endereço para 

correspondência 

• Destinatário: Marco Victor Barbosa 

Rua Padre Café 

Caixa postal 20027, Bairro: São Mateus 

Cidade: Juiz de Fora 

Cep: 36016-450 



Anuncie 

                                
      publicidade@jornadagekk.com.br  

    ou redacao@jornadageek.com.br  

 
      Anuncie sua marca no Jornada Geek e alcance seu público alvo. 

 

      Podemos também realizar ações diferenciadas que não constam em 
nosso mídia kit, procurando atender melhor os nossos anunciantes e 
buscando atingir de forma mais atrativa os nossos leitores!  

 

     *Os Preços das ações publicitárias são negociados com a empresa 
anunciante. 

  


