Brasil

O Que é o LatinPop Brasil?
Mais do que um site, uma marca alinhada à paixão de três amigos
pelo mesmo tema: a música latina. Com dedicação, foi criado um projeto
que construiu sua própria identidade e credibilidade ao longo dos meses.
O LatinPop Brasil nasceu da consciência de um mercado grande,
porém deficiente de uma fonte de notícias confiável e permanente. Somos o
primeiro site de hard news dedicado à música latina, hispânica e italiana, do
país. O público brasileiro abraçou o projeto, que trouxe em primeira mão
grandes notícias, à frente inclusive da imprensa internacional.
Em um ano de existência, o LatinPop Brasil já é referência para o
público, a indústria fonográfica e artistas, sendo convidado para a cobertura
in loco dos grandes eventos, shows e seções de entrevista no país, com
nomes como Violetta / Martina Stoessel, Laura Pausini, Abraham Mateo,
David Bisbal e Lucero. Além disso, alguns ícones da música latina
conversaram conosco em conferências telefônicas, como Maná e J Balvin,
entre outros

O Que é o LatinPop Brasil?
Notícias

O LatinPop Brasil tem uma média diária de dez publicações
contando os principais acontecimentos do dia no mercado fonográfico
hispânico e italiano, com muito conteúdo exclusivo desenvolvido por nossa
equipe de reportagem.
Colunas
O LatinPop Brasil tem uma equipe de cinco colunistas especializados
nos mais diversos assuntos, de música internacional a um divertido espaço
dedicado aos bastidores da vida dos famosos.
Listas
Em datas especiais, o LatinPop Brasil desenvolve uma lista temática
sempre voltada para o mercado latino.

O Que é o LatinPop Brasil?
Seções Especiais

O LatinPop Brasil entrega aos destaques do ano o Prêmio LatinPop
em 23 categorias originais. Além disso, o site ainda conta com seções
temáticas especiais, como “RBD” e “Festival de Sanremo”.
Entrevistas
O LatinPop Brasil tem uma média de duas entrevistas por mês com
algumas das maiores estrelas da indústria latina. Já conversaram conosco
Laura Pausini, Natália Jiménez, Christian Chávez, Maná, Abraham Mateo,
David Bisbal e J Balvin, além da revelação mexicana Paulino Monroy e do
vencedor do Festival de Sanremo, Giovanni Caccamo.
World News
Espaço dedicado ao mercado fonográfico internacional fora do eixo
anglo-latino.

Equipe LatinPop Brasil

Nanda Cabrera

Priscila Bertozzi

Editora e Social Media

Editora e Comercial

Thiago Gil
TI e Design

+
Outros 6 colunistas e colaboradores, especializados em diversas áreas

Alguns números
Origem do tráfego

435 mil
média de pageviews por mês

1min30

253 mil

média de duração por visita

47% - Orgânico
31% - Social Media
17% - Direto
5% - Outros

5,2 mil

46 mil

total de artigos publicados

ouvintes do podcast por episódio

10

350 mil

média de posts por dia

alcance semanal no facebook

média de visitantes únicos por mês

36,000 seguidores
6,100 seguidores

Perfil dos usuários
50% - 18 a 24 anos
26% - 25 a 34 anos
11% - 35 a 44 anos

32% - São Paulo
12% - Rio de Janeiro
9% - Minas Gerais
5% - Paraná
5% - Rio Grande do Sul

70% - mulheres

30% - homens

88% - Brasil
1,94% - Itália
1,83% - EUA
1,21% - Portugal
1,11% - Espanha
0,72% - México

Principais Interesses
(além de música)

Entretenimento e Celebridades
Televisão
Filmes

68% - Chrome
10% - Android Browser
6,5% - Safari
4% - Firefox

Brasil

Nanda Cabrera – nanda@latinpopbrasil.com.br
Priscila Bertozzi – priscila@latinpopbrasil.com.br
Thiago Gil – thiago@latinpopbrasil.com.br

www.latinpopbrasil.com.br
facebook.com/latinpopbr
twitter.com/latinpopbr

