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O OArthur.com é um blog focado em tecnologia, trazendo

tutoriais, informações, noticias, artigos e serviços de ajuda

para usuários de todo o mundo.

Blogueiro, estudante no 3 semestre de Marketing, pela Faculdade Unopar de Sobral,

Colaborador do Facebook Brasil há 4 anos, e usuário rumo a ascensão dos Fóruns

Google no Brasil.

Sou apaixonado por tecnologia, e tudo que envolva Internet.

O BLOG

Sobre Arthur Oliveira

SOBRE



12 milhões 
DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA

ESTATÍSTICAS DE 7 ANOS NO AR

Quase 5 milhões
DE VISITANTES ÚNICOS

01:32 
DURAÇÃO MÉDIA DA VISITA

1 fev/11 – 1  fev/18

Dados: Google Analytics



1.3 milhões 
DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA

ESTATÍSTICAS DE 2017

Até 83 mil visitas
MENSAIS

+900 MIL
SESSÕES

1 jan/17 – 31 dez/17

Dados: Google Analytics



88% das visitas são Brasileiras

ESTATÍSTICAS DE PÚBLICO

1 jan/11 – 1 fev/18

Dados: Google Analytics



ESTATÍSTICAS DE PÚBLICO

1 jan/11 – 1 fev/18

Dados: Google Analytics

Além do público Brasileiro, recebemos visitas de centenas de outros países.

Como Estados Unidos, e Portugal, que lideram o Ranking de visualizações. 

Onde usuários utilizam ferramentas de tradução, para leitura dos nosso artigos.



+60000
curtidas

/oarthurcom

+13600 
seguidores

/oarthurcom

+4400 
seguidores

/oarthurcom

+1780
seguidores

/perfildoarthur

REDES SOCIAIS



54,90%            
Homens

45,10%            
Mulheres

88,57 %            
BRASIL

PRINCIPAIS REGIÕES

PRINCIPAIS REGIÕES

1 fev/11 - 1 fev/18

Dados: Google Analytics



PUBLIEDITORIAL

Serão criados artigos ou informações sobre o Produto, Marca ou Serviço de modo pessoal, ou artigos 

pré-criados pelo anunciante, simplesmente para publicar no OArthur.com a qualquer momento suas 

matérias de forma gratuita em forma de parceria.

Todas as publicações serão compartilhadas nas redes sociais disponíveis.

FORMAS DE  PARCERIA



Banners:

Aceitamos Banners para divulgação de seu conteúdo ou Marca mensalmente, dentro dos valores internos.

Garantimos visibilidade e muitas impressões para sua propaganda.

É possível escolher todas as posições, entre em contato conosco.

Formato 728x90 no Topo da página

Um formato 300x100 na Sidebar

ou 320x50 no rodapé.

FORMAS DE  PARCERIA



Banners e preços:

Os formatos disponíveis, se adequam ao meu Site, fazendo com que o visitante veja seu anúncio com mais facilidade em 

posições adequadas.

No meu site, já existem anúncios pagos pelo Google, e para adicionar outro banner, é preciso que estejam de acordo com 

os valores atuais e internos de publicidade que meu Blog gera.

Todos os anúncios possuem um ciclo, e para manter a publicidade ativa na minha página, é preciso que renove 

mensalmente.

Não haverá nenhum aumento de valor, em até  12 meses no bloco que você escolher.

Banner 728x90:

100% de visibilidade acima da dobra (Dekstop)  R$ 180 por mês.

Banner 300x100:

100% de visibilidade na Sidebar. (Desktop e Mobile) R$ 140 por mês acima da dobra ou R$ 120 abaixo dos blocos atuais.

Banner 320x50: 100% de visibilidade em (Desktop e Mobile) no rodapé por R$ 100

FORMAS DE  PARCERIA

Outros formatos de blocos, podemos analisar. Caso você tenha interesse nos 3 blocos, podemos fazer um desconto de 10% todo mês.



Ficou interessado em anunciar no meu blog? 

Entre em contato conosco, para garantir as suas matérias ou banners a escolha. 

E-MAIL: oarthur.com@oarthur.com

CONTATO


