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Alguns números 

827 mil 
média de pageviews por mês 

 

547 mil 
média de visitantes únicos por mês 

1min35 
média de duração por visita 

Origem do tráfego 
 

51% - Orgânico 
29% - Social Media 

15% - Direto 
4% - Referal 
1% - Outros 

            49,862 seguidores 
 
            9,119 seguidores 

7,7 mil 
total de artigos publicados 

 

10 
média de posts por dia 

46 mil 
ouvintes do podcast por episódio 

 

362 mil 
alcance semanal no facebook 



Perfil dos usuários 

49% - 18 a 24 anos 
32% - 25 a 34 anos 
10% - 35 a 44 anos 

72% - mulheres 
 

28% - homens 

93% - Brasil 
1,40% - Portugal 

1,30% - EUA 
1,01% - México 

0,90% - Itália 
0,45% - Argentina 

Principais Interesses 
(além de música) 

 
Entretenimento e Celebridades 

Televisão 
Filmes 

63% - Chrome 
17% - Android Browser + Webview 

13% - Safari 
2% - Firefox 

32% - São Paulo 
12% - Rio de Janeiro 

9% - Minas Gerais 
5% - Paraná 

5% - Rio Grande do Sul 



Formatos 

Background 
Localização: laterais do portal 
Até 2560x1600 pixels 



Formatos 

Background 
Localização: laterais do portal 
Até 2560x1600 pixels Pop-Up: 

Localização: Centro da página, temporizado e para  
Ações de fechamento de página. 



Formatos 

Super-Banner 
Localização: topo do portal, espaço mais nobre 
728x90 pixels 



Formatos 

Huge-Banner 
Localização: abaixo dos destaques na home 
728x90 pixels 



Formatos 

Retângulo Vertical 
Localização: junto a home e nas matérias 
Até 300x300 pixels 



Article-Banner 
Localização: acima de todos os artigos 
460x60 pixels 

Formatos Disponíves 



Publieditoriais 

Informe Publicitário 

Texto preparado, assinado e enviado pelo próprio anunciante, 
aprovado e publicado pelo LatinPop Brasil. Também vai para as 
nossas redes sociais. 

 

Post Patrocinado 

O artigo é todo preparado pelo LatinPop Brasil com base num 
“briefing" enviado pelo anunciante, aprovado por este e publicado 
com a assinatura do autor responsável pelo texto. Também vai para 
as nossas redes sociais.  

 

Redes Sociais Posts enviados para o Twitter e/ou Facebook do 
LatinPop Brasil, preparado pelo anunciante dentro do limite de 140 
caracteres do Twitter. (Não inclui valor de impulsionamento) 

Os posts publieditoriais serão sinalizados como tal 



Podcast 

O LatinPopCast é o podcast do LatinPop Brasil. 
Mensalmente a equipe editorial do site se reúne para 
comentar um tema específico, com um resumo das 
notícias das últimas semanas, além de um espaço 
dedicado aos bastidores da vida dos famosos e outro 
exclusivo para os fãs de Rebelde, o maior fenômeno 
juvenil latino dos últimos 15 anos no Brasil. 

 

 

Podcast 
Localização: spot gravado ou falado, com 15-60’’, ou 
gravação de um podcast inteiro sobre o tema 



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 


