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Visão Geral
 Adoramos todos os esportes e somos apaixonados pelo 
mundo da bola. A VE trabalha todos os dias para deixar todos os 
leitores como o maior número de informações do seu clube do 
coração.

 Vitrine Esportiva foi fundada na cidade do Rio de Janeiro em março 
de 2003, tendo seu escritório no centro da cidade. Nosso objetivo é in-
formar aos leitores de uma maneira diferente com uma linguagem mais 
jovem e sem enrolação. Vamos direto ao ponto principal. Textos mais cur-
tos e voltado para o jornalismo digital. O foco principal está nos grandes 
clubes do Rio: Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Realizando a 
cobertura dos principais eventos como: Campeonato Brasileiro, Copa do 
Brasil, Campeonato Estadual e Copa Libertadores e Seleção Brasile-
ira.

  Em 2010, a VE expandiu e foi para cidade de São Paulo, para 
realizar a cobertura dos principais times dacapital paulista e da baixada 
santista. São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Atualmente o foco 
está no eixo Rio – São Paulo.

  A empresa é composta por jornalistas, colaboradores e colunistas. 
Estando presente nos estádios de futebol e também nas grandes mídias 
sociais: Facebook, Twitter e com canal do Youtube para levar mais entre-
tenimento ao público-alvo.



Visão Geral
MISSÃO: 

Levar maior número de notícias para comunidade, assim como informar os fatos comveracidade e agilidade.

 VISÃO: 

Se tornar maior portal de conteúdos esportivos do país nos próximos 5 anos.

 VALORES: 

Respeitar os leitores e acima de tudo suas opiniões. Estar cada vezes mais próximo dos 
torcedores diariamente.

Esperamos ser o intercâmbio
 entre você e seu time. 



Visão Geral

Nosso nicho de público-alvo são leitores
entre 24 a 35 anos com superior completo
com renda acima de 3 salários mínimos.



Conteúdo do site 

WWW.VITRINEESPORTIVA.COM.BR

• REPORTAGENS DOS CLUBES RIO – SÃO PAULO 

(FLAMENGO, FLUMINENSE, VASCO, BOTAFOGO,CORINTHIANS, PALMEIRAS, SÃO PAULO E SANTOS)

• COBERTURA DAS PRINCIPAIS COMPETIÇÕES: 

CAMPEONATO BRASILEIRO, COPA DO BRASIL,LIBERTADORES, ESTADUAIS E SELEÇÃO BRASILEIRA.

• REPORTAGENS ESPECIAIS

• ENTREVISTAS COM JOGADORES

• ENTREVISTAS PARA O CANAL DO YOUTUBE

• LINGUAGEM TOTALMENTE DIRETA AOS LEITORES



Nossa audiência 
140,000,00+ 

8:01 40,3%

12,400+ 248%

Visualizações no
Website

Média de tempo 
no  site 

Visitantes que
retornam 

Membros resgistrados
no twitter

Crescimento anual do
tráfego 

FONTE: GOOGLE ANALYTICS 



Masculino: 52% 

Feminino: 48% 

18-34: 58% 

35-54: 24% 

55+: 10% 

<18: 8% 

Sexo

Idade

FONTE: GOOGLE ANALYTICS 

Sobre nossa audiência



Por que Anunciar na Internet? 

  Com a chegada da Internet tudo mudou. Quem dita as 
regras agora é o consumidor. Ele está no comando do que 
quer ou não quer ver e ler e você empresário de negócios 
só consegue atingir esse público se estiver integrado nesse 
novo meio de comunicação que é que a publicidade online. 

(FONTE: MG COMUNICAÇÃO)



Por que Anunciar na VE?
 Somos uma das empresas que mais cresce no jornalismo esportivo. Realizando 
um trabalho sério e comprometido com os leitores e anunciantes.

  Temos valor fechado por um preço justo. Sua empresa, entrará em todo con-
teúdo realizado pelaVE. Mídias como Facebook, Twitter e no nosso canal do You-
tube.

  Nosso compromisso com nossos anunciantes e ter exclusividade no segmento 
da empresa.Deixamos totalmente à vontade e livre para romper o contrato a hora 
que quiser sem pagar multa e sem burocracia.

  Somente na Vitrine Esportiva, você tem a divulgação da sua marca por 20 dias 
totalmente de graça em nosso Website e todos os canais de comunicação online.



Por que Anunciar na VE?
Acreditamos que parceria é ser transparente com todos os clientes e leitores.

 Nos últimos 15 dias, vendemos mais de 50 mil impressões em nosso website, dados ofi ciais do 

GoogleAdsence.

 Damos diversas oportunidades de formato de banner de publicidade em nosso website. Nossos 

anunciantes podem escolher qual melhor formato para seu segmento de exposição ou um dos 

nossos especialistas podem ajudar a sua marca ganhar projeção dentro do nosso conteúdo.

 Temos em media entre 20 a 30 mil visualizações por mês. Sendo 52% homens e 48% mulheres. 

A predominância de idade dos leitores está entre 25 a 34 anos.

 Mesmo tento foco no eixo Rio – São Paulo, o site da Vitrine Esportiva é acessado por diversos 

outros estados do Brasil. Os estados com maior relevância são: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 

Paraná, Pernambuco, Espírito Santo e Pará. Além das duas maiores capitais, sua marca será vis-

ta e terá uma projeção nesses estados. Sendo muito importante para empresas que tem vendas 

online de e-commerce



Por que Anunciar na VE?
 São Paulo tem força de 41,81% e Rio de Janeiro força de 30,04%

Para cidade de São Paulo o espaço publicitário da VE é um grande 
negócio de aparecer, pois com a regulamentação da lei Cidade Limpa 
N:14.223 decreto N:47.950, não pode ter faixas e anúncios em Outdoors. 
Sendo assim, melhor maneira de estampar sua marca é em espaços 
publicitários em websites.

 Para receber valores e mais informações por favor envie um e-mail para: contato@
vitrineesportiva.com.br ou telefone (21) 3027-5516 e agende uma reunião - Juntos 
somos cada vez mais fortes.

 Sua empresa na VE é muito mais que um anunciante e patrocinador, aqui você 
tem vez e voz para transformar sua marca em uma verdadeira Vitrine. 



Oportunidade de publicidade

Para mais informações ou detalhes, entre em contato através do e-mail
contato@vitrineesportiva.com.br

 ou telefone (21) 3027-5516 e agende uma reunião.

Todas essas modalidades de anúncios, são livres de contratos permanentes.
Só paga o mês que quiser anunciar. 

Tipo de bannner Dimensões Formato Custo por mês 
(30 dias)

Leaderboard 728x90 SWF, JPG R$500,00

Small Rectangle 160x600 SWF, JPG R$750,00

Large Rectangle 300x600 SWF, JPG R$1000,00



Oportunidade de publicidade

Somente na VE, os anunciantes tem 20 dias totalmente grátis, na modalidade Banner.

Temos opções de combo VE: Consiste anúncios em todas as mídias sociais. 
Facebook, Twitter (Cada dois dias). No Canal do Youtube a logo da empresa apare-
cerá conforme os vídeos forem para o ar. No Website é 30 dias sem interrupções. 
Livre de contrato, paga somente o mês que quiser anunciar.

Preço promocional: R$ 3000,00 por mês. 



Oportunidade de publicidade
Outros tipos de publicidade:

Nesta modalidade a permanência mínima é de 12 meses contratuais.
Nas camisas da Vitrine Esportiva: R$ 500,00 por mês

Cordões personalizados da VE: R$300,00 por mês. 



Oportunidade de publicidade

   Estamos totalmente abertos para críticas, sugestões de pauta e elogios.

  O anunciante tem total libertade para negociar os valores que cabem no 
seu orçamento e a fl exibilidade necessária para escolher a melhor forma 

de propaganda para seu seguimento.

OBRIGADO !!!


