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 O Garotas Geeks é um blog com o melhor da cultura geek de forma bem humorada, 
feminina e sem frescura!  Fundado em  2010, trazemos o melhor do conteúdo Geek/Nerd e 

Pop para os leitores com uma visão feminina. Nosso diferencial é uma abordagem divertida e 
informativa, além de mostrar que meninas também jogam videogame, tem um ótimo senso 

de humor e sabem passar rímel tão bem quanto dar um Hadouken no Street Fighter.

Sobre as Garotas Geeks!



Nossa equipe é 100% composta por mulheres comunicadoras! Cada integrante tem sua 
especialidade, suas preferências e personalidade diferente, o que torna nossa equipe única.

Utilizamos sempre uma linguagem leve e divertida, como se estivéssemos em um bate-papo 
com o leitor. Além disso, valorizamos muito o contato com nosso público! 

Nós somos únicas e originais.

Babs
Rádio e TV

Luiza
Ilustração

Flávia
Jornalismo

Marina
Jornalismo



Dados gerais de acesso
www.garotasgeeks.com

+811.000

Dezembro de 2017

.Pageviews .Visitantes únicos +364.000. 1,26 páginas por sessãoMédia de acesso .Duração média 53 segundos

(%) de novas sessões . 84%



Perfil social dos usuários
do SITE (feita em 2013) 

PESQUISA SOCIAL
CLASSE ECONÔMICA

FAIXA SALARIAL
OCUPAÇÃO

ESCOLARIDADE



Perfil dos usuários (site)
divisão por gênero e idade

IDADE

Até 16                  3,2%                  18,6%

17 - 27                 17,3%                  44,5%

28+                      6,8%                    9,1%

homens mulheres
27,4% 75,5%



Perfil dos usuários
divisão por Estados Brasileiros

1.SUDESTE  

2.SUL

3.NORDESTE

4.CENTRO-OESTE

5.NORTE 

55%

18%

13%

8%

4%



Perfil social dos usuários



Perfil social dos usuários



Estamos sempre nas redes!

FACEBOOK
159 MIL

TWITTER
32 MIL

INSTAGRAM
47 MIL

YOUTUBE
21.000



Perfil dos usuários (REDES SOCIAIS)
divisão por gênero e idade (janeiro/2018)

INSTAGRAM 47 MIL YOUTUBE 21 MILFACEBOOK 159 MIL

IDADE

13-17

18-24

25-34

35+

masculino femininomasculino femininomasculino feminino

1,4%1,0%

13,0% 18,0%

24,0% 26,0%

52,3%47,7%

9,7% 6,9%

1,4% 3,6%

10,0% 26,4%

15,8% 29%

7,2% 6,6%

0,5% 6,0%

6,2%% 38,7%

8,4% 29,8%

2,9% 6,5%

66,0%34,4%81%18%



(Novo) Youtube!
No último trimestre decidimos investir em nosso canal do Youtube que estava parado há 2 anos. 
Em 3 meses de trabalho, postando 3 vídeos por semana subimos de 8 mil inscritos para 21 mil.



Quem já anunciou com a gente!
Alguns dos clientes que já passaram pelo nosso site!



Formato de anúncios
www.garotasgeeks.com como plataforma

SITE
Publieditorial

Ação/Campanha

Banners

Large Leaderboard

CLIQUE > 
EXEMPLO

SUPER BANNER (960x115)
MEDIUM RECT. (300x250)
HALFPAGE (300x600)
BACKGROUND

MouseOver 960x60 para 960x415

http://www.garotasgeeks.com
http://www.garotasgeeks.com/easynvest-conheca-o-aplicativo-que-te-ajuda-com-sua-vida-financeira/


Formato de anúncios
redes sociais como plataforma

CLIQUE >EXEMPLO

1.000.000 VIEWS
publicação impulsionada                                               Tweets e RT’s



Formato de anúncios
vídeos e podcasts como plataforma

CLIQUE >EXEMPLO

MODELO 1 - Vídeo com patrocínio
Menção, inserção do produto e logotipo do patrocinador.

MODELO 2 - Vídeo temático
Vídeo produzido para destacar o produto do cliente.

YOUTUBE - Garotas Geeks na Cozinha 
Acessórios da loja Mundo Geek

YOUTUBE - Sony Xperia Z2 Impressões



Imprensa e Cobertura de Eventos
NACIONAL

CLIQUE >EXEMPLO



Imprensa e Cobertura de Eventos
INTERNACIONAL

CLIQUE >EXEMPLO



Anuncie sua marca com a gente e obtenha a visibilidade de um público segmentado, fiel e 
que adora interagir! Oferecemos ações personalizadas para adequar-se às necessidades dos 

anunciantes e que sejam atrativas para os nossos leitores ; )

Contato!

contato@garotasgeeks.com

Obrigada!

mailto:contato@garotasgeeks.com

