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O VivoVerde é um portal ambiental
que une diferentes segmentos para
mostrar como o meio ambiente está
inserido em todos os lugares, alinhando linguagem acessível e a atualidade
do tema

Fundado por Daiane Santana, o VivoVerde surgiu em 2008 como um meio de divulgar as questões ecológicas e demais assuntos ligados ao curso de engenharia ambiental. Durante os últimos 12 anos, surgiram
projetos, colunas e parcerias. Uma extensa lista de colaboradores já passaram por nossa equipe e a tendência é sempre crescer. Atualmente o portal conta com mais de 50 colunistas, articulando em diversas
áreas para mostrar que o meio ambiente está inserido no seu dia a dia.

Homens 34%

NOSSO
PÚBLICO

AUDIÊNCIA

Majoritariamente formado por residentes do Brasil
(84%), tende a acessar o site
em computadores (77,3%),
maiorias mulheres (65%) na
faixa etária entre 18-44 anos
(46%).

Persona

Temos um público que vai
além de pessoas que trabalham na área ambiental e
ecológico por falarmos de vários assuntos que esbarram
na área ecológica.

De 2009 até 2019 o blog recebeu
um total de 1 milhão e trezentas
mil visitas únicas.

Mulher, 31 anos, consciência ambiental, é a favor de reciclar o máximo
possível, gosta de viajar para lugares
afastados da cidade grande.

Gênero

Celular 20,1%
Tablet 2,6%

Mulheres 34%
Dispositivo
25-34 25%

Computador
77,3%
Idade
EUA 8%
Portugal 3%

Outras 75%
Sessões
por país

Brasil 84%

PROJETOS
Revistas VV
Compilado de cinco
publicações que poderia ser accesada ao
“custo“ de um tweet.
Utiliza a plataforma
paywithatweet.com

Coletivo Espalhe
Reunião de blogueiros
de sustentabilidade,
meio ambiente e vida
sustentável. Participação social em encontros semanais

Tendencies Rock
Festival
Evento de rock em
parceria com um bar
de Palmas/TO. Foram
plantadas 2000 mudas de árvores com
ajuda de volutariado

Revistas VV
Compilado de cinco
publicações que poderia ser accesada ao
“custo“ de um tweet.
Utiliza a plataforma
paywithatweet.com

VV Pergunta
Conteúdo gerado pelo
público, onde uma
pessoa responde a
pergunta “O que faz
pelo meio ambiente“
gerando uma matéria
no site e nas redes

Podcast VivoVerde
Podcast semanal com
temática sobre ecologia e sustentabilidade.
Nele existem notícias,
entrevistas e opiniões
sobre acontecimentos
relacionados ao tema

PRÊMIOS
2009

2010

2012

TOP3 Acadêmico no
Prêmio Topblog

TOP2 Acadêmio e
TOP3 Popularidade no
Prêmio Topblog

TOP1 Acadêmico no
Prêmio Topblog

2013

2018

TOP2 Acadêmico no
Prêmio Topblog

Prêmio ABAP de Sustentabilidade, categorial cultural

Melhor twitter ambiental no juri acadêmico do Prêmio Green
Nation Fest 2012
@VivoVerde

INVESTIMENTOS
MULTIPLATAFORMA
PODCAST
Investimento de patrocínio total:

Escolha de tema:

Todo material institucional que fale
sobre o podcast terá a marca como
patrocinador principal com direito a
spot de 30 segundos em todos os
podcast lançados e descrição no texto
do episódio.

A marca pode escolher o tema do podcast, desde que seja possível fazer
a ponte entre o produto/marca com o
foco de público do podcast (ecologia
e sustentabilidade). Poderá ser entrevista com alguém ou temático com a
host. O texto é previamente aprovado.

Investimento total:
R$ 2000,00 por mês

Spot por podcast:
Spot de 40 segundos patrocinado
no podcast com texto aprovado pela
marca e um acréscimo de 20 segundos para caso a marca queira colocar
um spot feito por ela.
Investimento por episódio:
R$ 300,00

Investimento por episódio:
R$ 800,00 por mês

REDES SOCIAIS
TWITTER

LINKEDIN

INSTAGRAM

PUBLI POST

Thread (sequência de tweets que falam sobre o mesmo assunto) de oito
tweets. Texto previamente aprovado
pela marca onde será feito de forma
sequencial a publicidade da marca
ou produto sendo relacionado com o
tema ecologia/sustentabilidade

Semelhante ao publi post feito no portal, é uma matéria de 350 a 400 palavras feita exclusivamente na rede
linkedin (com um tweet fazendo link
direto) sobre a marca/produto.

Foto temática sobre o produto/marca
que pode ser produzido pela marca
VivoVerde com aprovação do cliente
ou feita pelo próprio cliente. Será colocada na rede com as respectivas tags
e um texto publicitário também com
aprovação prévia do cliente. No máximo três imagens sequenciais.

De 200 a 5000 palavras, no máximo
2 links e 2 dias de destaque nos (slides) com aprovação prévia do cliente.
Compartilhamento em todas as plataformas de redes sociais do Vivoverde.

Valor por thread: R$ 350,00

Valor por texto: R$ 400,00

Valor por post R$ 200,00

Valor por publi post: R$ 500,00

BANNERS NO PORTAL
728x90px

620x90px

620x90px

Localização

Seção de conteúdo
(home)

Post colunista
(abaixo do post)

Post colunista
Lateral direita Rodapé
(abaixo do post) (acima)
(home)

Lateral direita Acima do rodapé
(colunistas)

R$100,00

R$100,00

R$100,00

R$50,00

R$100,00

R$100,00

Investimento (diário)* R$150,00

300x250px

200x167px

125x125px

125x125px

Tamanho

Pacotes

1 mês (30 dias) 10%

R$4.050,00

R$2.700,00

R$2.700,00

R$2.700,00

R$1.350,00

R$2.700,00

R$2.700,00

2 meses (60 dias) 20%

R$3.600,00

R$2.400,00

R$2.400,00

R$2.400,00

R$1.200,00

R$2.400,00

R$2.400,00

3 meses (90 dias) 30%

R$3.150,00

R$2.100,00

R$2.100,00

R$2.100,00

R$1.050,00

R$2.100,00

R$2.100,00

*O investimento diário tem a quantidade mínima de 10 dias corridos.
Caso haja alguma mudança no design site o cliente será informado com
bastante antecedência.
Os tamanhos são medidos na versão para desktop e adaptados para
versão mobile (tablet/celular).

TAMANHOS(escala real)

729x90

620x90

300x250

200x167

200x167

QUEM JÁ ANUNCIOU

CONTATOS
email
contato@vivoverde.com.br
tel comercial
(63) 99999-0294

@VivoVerde

@VivoVerde

/VivoVerde

/company/vivoverde

