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Conheça nosso site
O Carros Blog foi criado em setembro de 2008, com o claro
objetivo de falar abertamente sobre o mercado, lançamentos
nacionais, internacionais e outras novidades. Com o tempo,
passamos a abordar outros assuntos, como leis de trânsito,
segurança ao dirigir e, principalmente, a isenção de impostos
para deficientes e frotistas.
Blogs automotivos falam diretamente com o consumidor, de
um modo que ele entenda e se identifique. Além dessas
características, também marcamos nossa história com posts
de qualidade, informações confiáveis e artigos que revelaram
segredos da indústria nacional.
Seja visto! Anuncie no Carros Blog!

Visitação, alcance e
público
• Visitantes Únicos por Mês: 76.000 (total de mais de
1.280.000 visitantes)
• Visualizações de Página por Mês: 140.000 (total de
2.100.000 de páginas visitadas)
• Notícias Publicadas: mais de 4.280
• 91% dos visitantes estão no Brasil
• 9% em outros países

Redes sociais
Confira nossa página no Facebook - facebook.com/CarrosBlog

Por que anunciar em
blogs?
• Os blogs tem um público específico, atingindo com mais precisão
possíveis compradores para seu produto ou clientes para seu
negócio.
• Para concluir um anúncio ou parceria, você só precisa entrar em
contato com o dono do site; em pouco tempo, seu anúncio já está
online.
• Muitos leitores de blogs também possuem blogs. Com isso, sua
marca ou produto ganha mais repercussão.
• Os blogs são os primeiros a publicar as notícias, pois correm atrás
de novidades 24 horas por dia. São formadores de opinião e passam
mais confiança aos leitores.
• Levando em conta o valor dos anúncios e o público atingido, o
custo-benefício é ótimo.

Tabela de anúncios e
preços
1. Banner 300x250 na página inicial (R$ 400 por mês)
2. Banner 300x250 nas páginas de notícias (R$ 170 por mês)
3. Banner 120x600 na barra lateral (R$ 230 por mês)

4. Anúncio em texto, em páginas a combinar (R$ 150 por mês)
5. Inserção de link na seção “Recomendamos” (R$ 80 por mês)
6. Publicidade de fundo (background) (R$ 180 por mês)
7. Post Patrocinado (R$ 180)
8. Post Patrocinado com confecção de texto (R$ 250)
9. Post Patrocinado com destaque de 24 horas (extra de R$ 80)
10. Post patrocinado com destaque de 5 dias (extra de R$ 300)

11. Patrocínio direto (a se analisar caso a caso)
12. Patrocínio em rede social (a se analisar caso a caso)

Contato
Teremos prazer em receber seu contato e definir com você
qual a melhor maneira de anunciar seu produto em nosso site.
Para falar conosco, por favor, use um dos meios abaixo:
Viny do Carmo - Editor

Telefone: 35 98834-1715 (Oi - Whatsapp)
35 99103-8361 (Tim)
Emails: vinydocarmo@gmail.com / contato@carrosblog.com

Obrigado por visitar o
Carros Blog!

