


O SITE 
        
 

      A história do Jornada Geek começou em 2011, ainda durante a faculdade do seu 
fundador, cursando a matéria de jornalismo online. Ali surgiu um blog para falar sobre 
séries de TV lançadas em home vídeo, mas com um outro nome. Logo o mesmo 
começou a crescer, passando a ser um hobby, mas com distribuidoras enviando 
material para postagens. Entretanto, novas abordagens também acabaram surgindo 
com isso. Filmes passaram então a integrar suas pautas, ainda que somente em 
lançamentos em DVD’s.   

 
       Mas o crescimento era constante. E assim, logo veio a primeira mudança de nome 

para Cinefagia. Sob tal nome ele deixou de ser um blog, assumindo a identidade de 
um site completo sobre filmes e séries de TV, contendo então críticas, colunas, notícias 
e trailers. Mas a necessidade de crescimento não parou de surgir.  

 
      Ao mudar para Jornada Geek, logo também surgiram editorias para games e tantas 

outras abordagens que são trabalhadas diariamente em nossas postagens.  



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, canais de televisão e agências que apoiam com 
sugestões de pautas para conteúdo, o site também já realizou coberturas de 
eventos relacionados aos temas abordados. Entre tantos, as convenções 
Roadhouse Con (Supernatural), Mystic Moon (The Vampire Diaries) foram as 
primeiras.  

 

• Após isso, ao longo dos anos chegamos a cobrir uma bienal do livro, fomos 
convidados pela HBO para a Game of  Thrones Exhibition, além de que 
participamos sempre de premières envolvendo grandes lançamentos no brasil.  

 

• Um evento que também estivemos presentes desde o início é a Comic Con 
Experience, sempre com coberturas ao longo dos seus 4 dias. 

 



Audiência 

 

• Visitas mensais: 334 mil 

• Pageviews: 805 mil 

• Média de páginas / Sessão: 2,41 

• Tempo médio no site: 2 min 07 seg 

• Taxa de Rejeição: 15,61% 



Redes Sociais 

* Mais de 2 mil novas curtidas toda semana no facebook. 

 



Dados do Facebook  



Dados Facebook 



Alcance Facebook 



Público 

Até 17 anos
Entre 18 e 24

anos
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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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   Formatos de anúncio 

•   Full Banner Top – 729x90: 

    R$ 350,00 por semana 

•  Arroba Banner – 300x250: 

    R$ 220,00 por semana 

•  Full Banner Home – 729x90: 

    R$ 170,00 por semana 
 

 

* As publicidades Arroba Banner aparecem na 
lateral das noticias do site, enquanto Full 
Banner 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 
determinado assunto definido pelo anunciante. De preferência, é claro, 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.  

 

• Campanha Facebook / instagram – Publicações do facebook e do instagram 
contando com um espaço para oferecimento da marca em questão.   Valor: R$ 
700,00 por semana  



Exemplo de postagem 



Algumas Publicidades 

Realizadas 

 

 

 

 

 

 
*Marcas como Mc Fly Colecionáveis e Action Concept Store também fizeram 

postagens patrocinadas em nossa página do  facebook.  



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!  

 

     *Além dos preços de tabelas, os valores das ações publicitárias também 
podem ser negociados com a empresa anunciante. 

  


