
Tabela de preços
para campanhas

patrocinadas 

Conheça o nosso material informativo para
a realização de campanhas patrocinadas
no site e nos nossos produtos oferecidos.

 

Em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail:

anuncie@coliseugeek.com.br



Formatos disponíveis para anunciar
Separamos algumas opções especiais para você e o seu negócio crescerem com a gente.

Veiculação de Campanhas

Formato objetivo e por um tempo

determinado que será exibido em

nosso site, sujeito a elegibilidade e

adequação às regras estabelecidas.

Publieditorial em Texto

Conhecido por ser consistente, o

publieditorial pode ajudar você e sua

marca a ganharem confiança. A

veiculação se dá como definitiva.

Patrocínio de Vídeos e Lives

Ideal para ter consistência e

aumentar a visibilidade da sua marca

conosco, além de diversificar o

alcance midiático por vídeos e lives.



Benefícios
em anunciar
com a gente

Conheça os principais

benefícios exclusivos ao anunciar

com a nossa marca e nossas soluções.

Alcance direcionado

Com base na análise do público-alvo, você pode ampliar a sua

presença na internet e fazer com que o público tenha interesse

nos produtos e/ou serviços ofertados pelo seu negócio.

Expertise de soluções

A nossa marca Coliseu Geek possui um objetivo muito claro e

está em constante crescimento. Por essa razão, somos

especialistas em trazer um combo de soluções adequadas às

realidades e perspectivas do investidor com o ROI e CAC.

Relatório de resultados

Seguindo o nosso compromisso com a transparência,

semanalmente iremos disponibilizar o relatório de resultados,

com base no CPC, CPM, além de outras informações gráficas

para fins de apuração e de visualização de resultados conosco.



Planos disponíveis

Banner 350x300 (veiculação mensal) - R$ 489,00 BRL

Banner 350x600 (veiculação mensal) - R$ 789,00 BRL

Publieditorial com até 2.850 palavras* - R$ 599,00 BRL

Patrocínio de um vídeo do Coliseu Geek - R$ 899,00 BRL

Patrocínio de uma live do Coliseu Geek - R$ 799,00 BRL

*Sujeito à analise, cumprimento de critérios de elegibilidade do Coliseu Geek, sendo mediante a contrato.

Espaço Streamer 200x200 (veiculação mensal) - R$ 139,00 BRL



Comece hoje mesmo

Entre em contato conosco através do e-mail: anuncie@coliseugeek.com.br


