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APRESENTAÇÃO

Nos últimos anos as séries de TV têm se tornado um verdadeiro fenômeno. Com público
cada vez maior e crescentes lançamentos de novas séries, muitos já consideram que estamos em
uma nova era de ouro¹ da televisão.
Dentre todas as séries atuais, The Walking Dead é de longe a que possui a maior
audiência². São milhões de fãs no mundo todo - inclusive no Brasil.

O The Walking Dead Brasil é o principal portal da franquia na América Latina. Com mais
de 6 anos de existência, o site é referência no país em todo tipo de material relacionado, como
notícias, entrevistas, análises e guias sobre a série de TV, quadrinhos, games e livros.
Conheça o site: www.TheWalkingDead.com.br
[1] - 'Família Soprano' inaugurou uma era de ouro na TV americana.
[2] - Histórico de audiência de The Walking Dead.

AUDIÊNCIA
Há mais fãs assistindo The Walking Dead (e
acessando o site) do que qualquer outra série de TV.
Durante o mês de outubro de 2016 totalizamos
3.787.329 visitas. São quase 4 milhões de acessos
em um mês, uma média de mais de 120 mil visitas
por dia¹ de usuários interessados em um assunto
específico. Veja mais estatísticas.

[1] - Fonte: Google Analytics.

REDES SOCIAIS

fb.com/TheWalkingDeadBrasil

1.9 MILHÃO
DE CURTIDAS

Twitter.com/WalkingDeadBR

93 MIL
SEGUIDORES

Facebook
A maior página de The Walking Dead da América Latina
e uma das principais sobre o tema Zumbis e Terror.
Twitter
A segunda maior Rede social do The Walking Dead
Brasil, com mais de 93 mil seguidores e grande alcance.
Instagram
Nosso mais novo canal, contando com mais de 30 mil
seguidores em menos de um ano.
Indo Além
Nossa rede de sites possui conteúdo de outras séries,
como Game of Thrones, de grande aceitação do público.

PERFIL DO PÚBLICO

v

[1] - Fonte: Pesquisa de Mercado The Walking Dead Brasil 2014.

ANUNCIE
Por que anunciar no The Walking Dead Brasil?
- Público extremamente segmentado.
O usuário que acessa o The Walking Dead Brasil tem interesses
bem definidos: está em busca de informações sobre a franquia.
Portanto, a dispersão é muito menor, se comparada a sites de
notícias gerais.
Aumente consideravelmente a conversão e consolidação de sua marca.

- Perfil de usuário que consome.
Público verdadeiramente fã de séries, filmes e games, jovem,
com bom poder aquisitivo e disposto a consumir produtos
online.
Perfeito para campanhas de novos produtos e lançamentos.

- Audiência ampla e consolidada.
Além de sermos segmentados e termos um público que
consome, contamos com uma ampla audiência, consolidada ao
longo de mais de meia década de existência.
Seja visto por dezenas de milhares de fãs que visitam o site diariamente.

- Imenso alcance nas redes sociais.
Com quase 2 milhões de curtidores no Facebook e mais de 90
mil seguidores no Twitter, temos a maior presença nas redes em
português no mundo inteiro.
Divulgação bem direcionada, mais chances de viralizar sua campanha.

FORMATOS DE ANÚNCIO
Trabalhamos com os formatos de anúncio mais populares em mídias online.
Tem outros formatos em mente? Entre em contato conosco!

Formato

Entrega

Valor

Super Banner (970x70)

CPM

Consulte

Arroba Interno (300x250)

CPM

Consulte

Arroba Lateral (300x600)

CPM

Consulte

Background

Diária

Consulte

CASE – PARIS FILMES
Campanha de divulgação da Paris Filmes
para a estreia do filme 'Invasão Zumbi‘,
em dezembro de 2016.
Pontos de Destaque:
- Banners e background clicáveis em
todas as páginas do site durante o
período contratado.
- Publieditorial e análise antecipada do
filme no site, com alto engajamento do
público nos comentários.
- Promoção cultural, valendo ingressos
para o filme.
- Divulgação nas redes sociais, com
imenso alcance e engajamento, vídeo
com mais de 1 milhão de visualizações.

TRABALHARAM CONOSCO

Empresas que já trabalharam conosco em campanhas promocionais e eventos.

CONTATO
Estamos sempre abertos a novas ideias e
propostas. Converse conosco:
contato@thewalkingdead.com.br
www.TheWalkingDead.com.br

