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Em 3 anos de existência, o Observatório da Televisão é um dos maiores sites 
de notícias, críticas e entrevistas sobre televisão do Brasil.

Conta em sua equipe com jornalistas, colaboradores e colunistas 
especializados em televisão.

Está em contato com as principais emissoras de TV aberta e paga do Brasil. 

Marca presença em coletivas de imprensa e lançamentos de programas e 
contratações.

Membro da Associação Paulista de Críticos de Arte – APCA

Parceiro dos portais UOL / BOL

Tudo sobre os bastidores da televisão e sobre a carreira dos 
profissionais de TV o internauta encontra no Observatório da 

Televisão. 
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Dados de acesso:
 Média de visitas únicas por mês 3.5 milhões
 Média de pageviews por mês 6 milhões
 Média de acessos por dia 150 mil
 Tempo médio de permanência no site 2 minutos
 Taxa de rejeição inferior a 2%
 Média de páginas acessadas por cada visitante 2

*Fonte: Google Analytics
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Perfil do público:
 95% são brasileiros
 92% falantes da língua portuguesa
 Moradores de todo o Brasil
 35% da região sudeste
 10% em São Paulo

*Fonte: Google Analytics
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*Fonte: Google Analytics

www.observatoriodatelevisao.com.br



  

*Fonte: Google Analytics
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Os visitantes do Observatório da Televisão são:
  Ávidos leitores de notícias sobre arte, cultura e entretenimento
 Amantes de cinema e televisão
 Compradores de produtos e serviços em potencial
 Consumidores vorazes de roupas, calçados e acessórios
 Apaixonados por viagens, produtos eletrônicos, moda e beleza

*Fonte: Google Analytics
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O Observatório da Televisão tem presença ativa nas redes sociais

 

www.observatoriodatelevisao.com.br

facebook.com/ObservatorioDaTelevisao

twitter.com/TVObservatorio

instagram.com/observatoriodatv linkedin.com/company/observat-rio-da-
televis-o

google.com/+ObservatoriodatelevisaoBr

https://www.youtube.com/c/Observ
atoriodatelevisaoBr



  

O Observatório da Televisão na mídia:
Além da presença online estamos no impresso através do Jornal do Estado de Pouso 

Alegre e Gazeta de Ouro Fino e, eventualmente, participamos da Roda da Fofoca no 
programa A Tarde é Sua com Sonia Abrão na RedeTV!
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FORMATOS DE PUBLICIDADE

Publieditorial: R$ 1.000,00
Publicação de texto pronto enviado pelo cliente, relacionado a marca, produto, ou 

serviço, com ou sem links ocultos, à critério do anunciante.

Variações de publieditoriais:

• Divulgação marca específica

• Lançamento de produto

• Promoções

• Post sobre eventos

* Todos os publieditoriais são divulgados nas redes sociais e permanecem por período indefinido 
no site

* Para criarmos o texto é cobrado o valor à parte de R$ 1.000,00 por textos de até 3 mil caracteres.
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FORMATOS DE PUBLICIDADE

Hiperlink: R$ 500,00
Inserção de hiperlink em texto já publicado no site, escolhido a critério do cliente.

Os hiperlinks encaminham o leitor para o site do cliente e têm o objetivo de:

• Divulgação da marca específica.

• Lançamento de produto.

• Promoções.

• Divulgação de eventos.

* Valor referente a no máximo cinco (5) hiperlinks em um (1) texto, inserido e veiculado por até um 
(1) mês.
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FORMATOS DE PUBLICIDADE

Popunder: R$ 5.000,00

Veiculação de publicidade em formato popunder - anúncios que aparecem em

outra página abaixo do conteúdo que você está sendo acessado.

* Valor referente a um (1) mês de veiculação. Consulte outros valores por impressão. O código 
para inserção e veiculação do anúncio deve ser criado pelo anunciante.
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FORMATOS DE PUBLICIDADE

Pop-up full page: R$ 10.000,00

Veiculação de publicidade em formato pop-up - anúncio de página inteira que 
abre na frente do conteúdo toda vez que o site é acessado, seja na home, 
páginas ou publicações.

* Valor referente a um (1) mês de veiculação. Consulte outros valores por impressão. O código 
para inserção e veiculação do anúncio deve ser criado pelo anunciante.
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FORMATOS DE PUBLICIDADE

Background: R$ 5.000,00

Veiculação de publicidade em formato background (banner que ocupa todo o 
fundo da página do site) na home e em todas as páginas e publicações.

* Valor referente a veiculação mensal, consulte outras periodicidades. O código para inserção e 
veiculação do anúncio deve ser criado pelo anunciante.
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Banners:
• Banner cabeçalho HOME e POST (728x90) – R$ 1.800,00

• Arranha céu sidebar superior HOME (300×600) – R$ 1.050,00

• Arranha céu sidebar meio HOME (300×600) – R$ 850,00

• Arranha céu sidebar inferior HOME (300×600) – R$ 650,00

• Quadrado rodapé HOME e POST (300×250) – R$ 800,00

• Quadrado sidebar superior POST  (300×250) – R$ 1.250,00

• Arranha céu sidebar superior POST (300×600) – R$ 1.600,00

• Quadrado inicio do texto POST (300×250) – R$ 1.400,00

• Quadrado sidebar central POST (300×250) – R$ 1.100,00

• Quadrados final do texto POST (300×250) – R$ 1.000,00 cada

*Valores referentes a veículação mensal, consulte planos trimestral, semestral e outros formatos. Todos 
os banner são responsivos e veiculados na versão desktop e mobile. O código para inserção e 
veiculação do anúncio deve ser criado pelo anunciante.
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Quer anunciar? Faça um orçamento

                          

comercial@observatoriodatelevisao.com.br

                                             

(11) 96943-8151 (Neuber)

www.observatoriodatelevisao.com.br
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