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O cinemagem é um portal de cultura POP com foco
em cinema e produções audiovisuais. Estamos no ar
desde 2011, produzindo artigos, resenhas, críticas e uma
infinidade de outros conteúdos com alto valor para o
público. Somos o único site especializado em cinema de
Mato Grosso, mas também alcançamos todos os cantos
do Brasil, com grande aceitação e muito retorno.
acesse:

www.cinemagem.com.br

WHATSAPP

(66) 9 9653.7702
contato@cinemagem.com.br
acesse:

www.cinemagem.com.br

SOBRE NÓS
O cinemagem é um site de Cultura POP feito por pessoas
que vivem pelo cinema. Essa é a nossa filosofia de vida
e é por isso que somos tão comprometidos com nosso
público. Criamos conteúdos para quem também ama o
cinema e também vive por ele.

O cinemagem surgiu da loucura de três pessoas: dois
irmãos e um grande amigo, todos viciados em cinema e
HQs desde a infância. Mas, das conversas depois da aula
até a criação do site, muitas pedras rolaram e muita coisa
aconteceu.
Cinemagem, no nosso universo, é um verbo. O ato
de cinemar: ou seja, o ato de transformar tudo –
absolutamente tudo mesmo – em cinema. Não importava
qual era o assunto. Em algum momento, começávamos a
falar de cinema sem nem notar. Se o assunto era música,
logo estávamos falando de trilha sonora de filmes, de
bandas que apareciam em filmes e daí por diante.
Foi assim que tudo começou.

acesse:

www.cinemagem.com.br

PERFIL DO

3500 visitas/dia
105.000 visitas/mês
130.000 pageviews/mês

PÚBLICO
55%
homens
45%
mulheres
36%
25 a 34 anos

27%
18 a 24 anos

16%

12%

55 a 64 anos

5%

4%

45 a 54 anos

acesse:

35 a 44 anos

+ 65 anos

www.cinemagem.com.br

NOSSOS

CONTEÚDOS

O cinemagem existe desde 2011 e
nesse tempo, já criamos todos os
tipos de contúdos que se possa
imaginar. Desde críticas até
notícias, nosso portal é atualizado
diariamente, para manter nosso
público sempre atudalizado.

Com a constante expansão do
YouTube, o cinemagem viu mais
uma oportunidade de crescer e
expandir seus programas. Assim
surgiu o canal CINEMAGEM, que
todos os dias conquistas novos
seguidores.

QUADROS DO SITE:

QUADROS DO CANAL:

NOTÍCIAS: As últimas informações
sobre filmes, séries, música e uma
infinidade de assuntos. Postamos
com agilidade, primando pela
qualidade e pela agilidade.

CINEVLOG: Quadro com de tema
livre, estilo vlog, onde vários
temas são abordados de forma
descontraída.

LISTAS: Post períodico onde
listamos de forma criativa fatos
importantes do cinema, filmes,
séries, músicas e o que mais der
na telha. Aqui também postamos
muitas cuiriosidades divertidas
envolvendo o mundo do cinema,
das séries e das histórias em
quadrinhos.

CABEIDEVÊ: Quadro períodico onde
comentamos um filme (lançamento
ou não) imediatamente após
assistir.
ROTERIZANDO: Quadro períodico
onde contamos um filme pouco
da história do cinema, desde sua
criação até os dias de hoje.

LISTAS: Quadro períodico inspirado
PODCAST: Programa em aúdio onde no site onde listamos de forma
discutimos de forma objetivo sobre criativa fatos importantes do
os novos lançamentos e clássicos
cinema, filmes, séries, músicas e
do cinema, séries e tudo mais que
o que mais der na telha. É um dos
parecer interessante.
quadros de mais sucesso do canal.
acesse:

www.cinemagem.com.br

TABELA DE

PREÇOS

Cinemagem

Preços

Homepage
R$ 400,00 ------------------------R$ 380,00 ------------------------R$ 300,00 ------------------------R$ 350,00 ------------------------R$ 350,00 ------------------------R$ 350,00 ------------------------R$ 750,00 -------------------------

Super Banner - 728x90
Super Banner 2 - 728x90
Banner Arroba - 350x100
Banner Arroba 2 - 350x650
Publi-editorial
Vídeo
Híper Banner - 1200x350

Página Interna
Super Banner - 728x90
Super Banner 2 - 728x90
Banner Arroba - 350x100
Banner Arroba 2 - 350x650
Publi-editorial

R$ 400,00 ------------------------R$ 250,00 ------------------------R$ 250,00 ------------------------R$ 300,00 ------------------------R$ 350,00 -------------------------

Canal YouTube

Preços

Spot geral (em todos os vídeos)
Vídeo Patrocinado
Product Placement

R$ 500,00 ------------------------R$ 350,00 -----------------------R$ 200,00 ------------------------acesse:

www.cinemagem.com.br

