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Sobre
Editado por Profissional de Educação 

Física, com colaboração de outros 
profissionais da saúde.

Reúne diversos canais: esporte, 
exercício, nutrição, saúde e qualidade 
de vida. Gestão de carreira e gestão 

de academias.

+930
Publicações

+8,5K
Comentários

2007
ínício

www.fiqueinforma.com



Prêmios
2009 2010 2011 2011 2012

TOP 100

2013/2014
Júri Técnico

Top 3

2015
Top  1 – Juri Popular
Top 2 – Júri Técnico



Audiência
Números

38,5K
Pageviews por mês

35,4
Visitantes únicos/mês

4:17min
Tempo médio por vista

SEXO IDADE
Fonte: Google

A audiência se refere 
apenas ao canal 
principal.

67%

33%
44%

20%

20%

10%5%
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Audiência
Geográfica

Fonte: Google



Audiência
Social

+ 13,5K
Fãs no Facebook

+ 100
Seguidores no Twitter

+ 600
Assinantes de Feed RSS

+ 10,5 k
Seguidores no Instagram

3k
Inscritos



SuperBanner
Tamanho: 728 x 90 px

Valor: R$ 12,00 CPM

Retângulo 
Tamanho: 250 x 300px
Valor: R$ 9,00 CPM

Super Banner 
Tamanho: 728x 90px
Valor: R$ 15,00 CPM

Formatos
Display - Home

Arranha-céu Gd
Tamanho: 300 x 600px
Valor: R$ 12,00 CPM



Formatos
Display - Post

Super Banner
Tamanho: 728 x 90 px

Valor: R$ 12,00 CPM

Super Banner Fixo
Tamanho: 728x 90px
Valor: R$ 15,00 CPM

Arranha-céu Gd
Tamanho: 300 x 600px
Valor: R$ 12,00 CPM

Super Banner Post
Tamanho: 728 x 90 px

Valor: R$ 9,00 CPM



Formato 
Post Patrocinado

Texto com no máximo 1500 caracteres, uma 
imagem e até quatro links ‘no follow’. 
Classificado na categoria Post Patrocinado e com 
indicação de conteúdo comercial no post.
Links ativos por um ano.
Valor: R$ 700,00

Depende de aprovação de conteúdo pelo editor 
do site.

Links em 
palavras chave

Indicação de 
Conteúdo 
Comercial



Formato 
Facebook

Publicação na página do Facebook do Fique Informa
www.facebok.com/fiqueinforma

Em qualquer um dos formatos disponíveis na rede.

Valor: a combinar



Formato 
Instagram

Publicação no perfil do Instagram do Fique Informa
www.instagram.com/fiqueinforma

Em qualquer um dos formatos disponíveis na rede.

Valor: a combinar



Formato 
Youtube

Publicação no canal do Youtube do Fique Informa
www.youtube.com/fiqueinforma

Review de produto, inserções.

Valor: a combinar



Periodicidade
Aparições livres: o banner vai aparecer livremente até atingir a quantidade máxima de 
aparições desejada, independente de quanto tempo isso levará.

Aparições controladas: as aparições são controladas estendendo o prazo da sua campanha 
no ar. Por exemplo, adquirindo o mínimo de 100.000 aparições, e aderindo à modalidade 
controlada, restringimos seu banner para aparecer em uma quantidade de vezes pré-
estabelecida por dia para que sua campanha dure mais tempo.



Fechamento
Reserva: 3 dias antes do início da veiculação

Entrega do Material:
Material Pronto: 
2 dias antes da data de veiculação até as 15 horas.
Material a ser produzido: 5 dias antes da data de veiculação até as 10 
horas.

Troca de material: para realizar a troca de material será necessário 
enviar uma comunicação por escrito até 2hs antes do horário limite 
para entrega de material.

Cancelamento de reserva: para realizar o cancelamento de reserva 
será necessário enviar uma comunicação por escrito com cópia do 
pedido de inserção seguindo o horário limite para reserva.



 contato@interconectada.com.br
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