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EQUIPE
A equipe atual é composta por amigos com 
experiência na área de conteúdo e
entretenimento nerd.
Contamos com 8 colaboradores nas diversas 
áreas de atuação do projeto. Especialistas em 
livros, animes, �lmes, séries, games, podcast, 
produção e edição de vídeo.

SOBRE
O projeto surgiu como podcast em janeiro de 2017. Hoje, o 
Olar Para Todos ampliou e virou site englobando as diversas 
mídias, além do podcast. 

A missão é emitir e transmitir opniões de forma descontraída 
sobre cultura nerd/pop, estimulando o debate e construindo 
uma identidade marcante.



OLARCAST
soundcloud.com/olarcast

DADOS

O OlarCast é o nosso podcast e principal produto.

A mídia Podcast é conhecida por seu grande potencial de 
crescimento e �delidade do público. Essa �delização é
importantíssima para criar um laço mais forte com o
possível consumidor da marca anunciada.

Podcasts quinzenais (OlarCast) e semanais (Olarcast Pocket)
Olarcast - Duração entre 40 a 90 minutos
Olarcast Pocket - Duração entre 20 a 35 minutos

+ de 40 podcasts
+ de 130 ouvintes por podcast
+ 4000 reproduções



SITE
olarparatodos.com.br

REDES SOCIAIS

@olarparatodos

+ 2500 seguidores
@olarparatodos

+ 520 curtidores

Críticas de �lmes recém-lançados são publicadas sema-
nalmente, além disso, resenhas de séries, novelas, 
animes, livros e quadrinhos complementam o conteúdo 
do site. O site agrega os podcasts, vídeos e as redes so-
ciais do Olar Para Todos.

+ 4 posts por semana
+ 1200 acessos por mês



CANAL NO YOUTUBE
youtube.com/olarparatodos

NÚMEROS

Vídeos descontraídos sobre cultura pop/nerd. Nossa 
produção é cuidadosa e contamos com uma estrutura 
de equipamentos e edição apropriada para oferecer a 
melhor qualidade para o espectador.

+ 1 (um) vídeo por semana e 4 vídeos por mês
+ 120 visualizações por vídeo (média)

+ 200 inscritos
+ 3000 visualizações
+ 20 vídeos



AUDIÊNCIA
POR GÊNERO

FAIXA ETÁRIA

DEMOGRAFICO
Países Estados

60% homens            40% mulheres

BRASIL
95% EUA

3,5%

Pernambuco - 80%

São Paulo - 12%

* Média entre canal no YouTube, Perfil no Instagram, Fanpage no Facebook , Site e Podcast.

18 - 24 anos

35 - 44 anos

13 - 17 anos

25 - 34 anos 33%

16%

8%

36%

*



PARCEIROS
Empresas e Sites

EVENTOS
Somos os criadores do Podcast Day, 
evento inédito no estado de Pernambuco, 
além disso, fazemos lançamentos de pro-
dutos, palestras, presenças, bate-papos te-
máticos, pré-estreias de �lmes e todo tipo 
de evento relacionado a cultura pop.



FORMATOS DE ANÚNCIO
Podcast (aúdio)

Menção do Patrocinador
Na abertura do podcast, o anunciante é mencionado
por trazer aquele programa, "num oferecimento de...".

Spot / Testemunhal
Inserção de um spot ou anúncio testemunhal do anunciante
pelo host na abertura do podcast, com até 2 minutos de duração.

Pacote de Programa Patrocinado
Pacote incluindo inserção de um banner na postagem
do podcast + menção do patrocinador + spot / testemunhal.



FORMATOS DE ANÚNCIO
Canal no Youtube (vídeos)

Product Placement
Produto posicionado dentro do cenário do programa.
Pode ser desde algo na decoração da estante como uma camisa
ou acessório que os participantes estejam usando.

Apoio
Logo ou vinheta do anunciante na abertura e/ou enceramento do vídeo

Spot / Testemunhal
Testemunhal sobre a marca/produto dentro de nossos vídeos.
Duração e momento da inserção a serem de�nidos pelo anunciante.

Programa Patrocinado
Um vídeo inteiro dedicado,  com um tema a escolha do anunciante,
mas que possua relação com a proposta do canal. Pode conter spot 
sobre a marca como patrocinador do programa. 



FORMATOS DE ANÚNCIO
Site

Post nas Redes Sociais
Trabalhamos com pacotes de postagens para cada tipo 
de rede social (Facebook ou Instagram) ou com um
pacotão com todas as redes e por períodos curtos
ou extensos. 

Banner de divulgação
Temos diversas opções e tamanhos para banners patrocinados.
Banner básico (300x300 pixels), Banner destaque (1000x720 pixels) 
e Banner em post (600x60 pixels). 

Post patrocinado
Divulgação do produto ou campanha no formato de
postagem no site. Todas as matérias ganham destaque
na capa e são divulgadas na redes sociais do site. 

Seu Anúncio



olarparatodos.com.br
olarparatodos@gmail.com

soundcloud.com/olarcast
facebook.com/olarparatodos

instagram.com/olarparatodos

+55 81 997114910
Mateus Morais - Conteúdo/Comercial


