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POBRE POUPADOR

O Pobre Poupador é um blog pessoal com 

um dos melhores conteúdos sobre 

Finanças e Investimentos da atualidade.

Estamos há 06 anos trabalhando com 

consistência e responsabilidade para 

sermos uma referência no ramo de 

educação financeira no país.

Tudo começou em 2011 quando 

percebemos a oportunidade de 

oferecer conteúdos de valor para 

nossa fiel audiência de um fórum de 

investimentos. 

Desde então seguimos firme essa 

proposta e atingimos números cada 

vez mais expressivos mês após 

mês.



DADOS DO POBRE POUPADOR

Esses números abaixo representam o alcance, a aceitabilidade e o poder de influência do blog Pobre Poupador.

Pageviews/mês

102.952

Visitas/mês

Páginas por visita

% visitas orgânicas

Tempo médio de visita

Taxa de rejeição

Artigos publicados

Leads qualificados

26.652

51%

6 min. e 24 seg.

5,42%

206

24.952

6,21

*Dados gerados considerando a média das métricas nos últimos 06 meses.



PERFIL DO USUÁRIO

Faixa etária

•Até 17 anos: 8%

•18 a 25 anos: 17%

•26 a 35 anos: 35%

•36 a 50 anos: 28%

•Mais de 50 anos: 12%

Classe social

•A: 17%

•B1: 24%

•B2: 31%

•C1: 21%

•C2: 7%

Ocupação

•Estuda: 16%

•Trabalha: 44%

•Ambos: 40%

Localização

•Sudeste: 30%

•Sul: 34%

•Nordeste: 8%

•Centro Oeste: 21%

•Norte: 7%

Escolaridade

•Ensino Médio: 38%

•Superior: 37%

•Outros: 25%

Investidor de:

•Poupança: 17%

•Tesouro Direto: 23%

•Bolsa de Valores: 28%

•Renda Fixa: 21%

•Outros: 11%



COMPORTAMENTO DO VISITANTE

Origem de acesso

•Google: 51%

•Mídias sociais: 18%

•Direto: 20%

•Outros: 11%

Display (meio)

•Desktop: 76%

•Mobile: 24%

Frequência

•Dias da semana: 74%

•Fim de semana: 26%

•Horário comercial: 58%

•Horário alternativo: 42%



FAN PAGE

Mais de 2300 pessoas conectadas

Formato de publicidade dedicado ao público da FanPage (capa e postagem).



PORTAL

Mais de 40mil pessoas conectadas

Formato de publicidade dedicado ao público do Portal. (banner superior 720x90 – banner lateral 300x250).



FORMATOS DE PUBLICIDADE

SITE

MÍDIAS SOCIAIS

• Banners: superior e lateral

• 720x90: R$400,00 mensais
• 300x250: R$300,00 mensais

• Links patrocinados: inserido na parte direita 

da página de forma fixa.

• R$50,00 mensais.

• Guestposts (escrito pelo contratante, publicado 
permanentemente no portal e mídias sociais).

• R$300,00 pagamento único.

• Posts patrocinados (escrito pelo blog, publicado 
permanentemente no portal e mídias sociais).

• R$400,00 pagamento único. 

• Posts: publicado 3x em datas a combinar.

• R$100,00 pagamento único.

• Capa: imagem com assunto relacionado.

• R$300,00 mensais.



FORMATOS DE PUBLICIDADE

OBSERVAÇÕES

• Emitimos nota fiscal eletrônica para os serviços contratados.

• Formas de pagamento: PayPal ou transferência bancária.

• Possuímos valores especiais para contratação de pacotes de serviços. Solicite-nos orçamento.

• Aceitamos sugestões de novos serviços e/ou parcerias. Fique a vontade para sugerir.



CONTATO

• E-mail: jgebing@pobrepoupador.com

• Site: www.pobrepoupador.com

mailto:jgebing@pobrepoupador.com
http://www.pobrepoupador.com/

