Media Kit
Quer anunciar com um baixo custo e um alto retorno a curto, médio e longo prazo? Quer
receber mais visitas em seu site,blog ou ecommerce?
Esse é o media kit do Jardim do Prazer, ele foi elaborado para tirar algumas dúvidas
para as empresas que desejam anunciar aqui.
O primeiro post do Jardim do Prazer saiu no dia 10/10/2012, criado por Victor Larodiel,
Victor Hasselmann, Bruno Croci e Arnaldo Castro, o Jardim do Prazer nasceu com a
idéia de distribuir conteúdo adulto não explícito para homens e mulheres de todas as
idades, porém com o foco em contos eróticos.
Após meses de esforços o blog conseguiu se tornar uma referência em contos eróticos e
passou a colecionar milhares de fãs.

Estatísticas:
Só com palavras fica difícil explicar a grandeza, por isso, deixaremos abaixo algumas
estatísticas do blog.
Considerando o período entre 01/10/2013 e 06/11/2013 através do Google Analytics
contabilizamos os seguintes resultados:

133.703 = Média diária de visitas.
8.147 = Média diária de visualizações de páginas.
85.293 = Total de visitantes no período.
301.452 = Total de visualizações de páginas no período.
00:06:19 = Tempo médio de permanência do visitante no site.
Tendo ainda 1.043 likes em nossa fanpage no facebook

Perfil do público:
Através de dados coletados do Google Analytics a partir do dia 30/10/2013 temos os
seguintes dados de usuários.

Cidades

Sexo

Idade

Formatos:
Veja abaixo como funciona e quanto custa ter sua marca divulgada no Jardim do Prazer.

Modo 1: Banner destaque no topo do blog, este banner será sempre o primeiro
apresentado, podendo ser enviado em jpg, png, gif, swf (flash) ou link do youtube/vimeo.
Modo 2: Artigo/Resenha sobre o produto/serviço escrito pelo Jardim do Prazer ou pelo
próprio anunciante, ficando no topo da página por no mínimo 24 horas e após isso ficara
arquivado junto aos demais conteúdos do blog. Além disso, seram usadas técnicas de
SEO (Search Engine Optimization) para deixar o seu anúncio bem posicionado nos sites
de buscas.
Modo 3: Banner 300x255 no topo da sidebar, podendo ser enviado em jpg, png, gif, swf
(flash) ou link do youtube/vimeo.

Observações:
1  "CPM" indica o Custo Por Mil impressões, isto é, o valor pago a cada mil exibições do
anúncio.
2  "PPC" indica que será pago um valor para cada click que o anúncio receba.
3  O autor se reserva ao direito de analisar previamente a possibilidade e conveniência
dos anúncios, produtos e serviços a serem divulgados.
4  Estamos abertos para elaboração e veiculação de outros formatos de anúncios e/ou
campanhas personalizados conforme a necessidade do cliente.

Valores
Sob Consulta.

Como Anunciar?
Gostou de tudo e quer anunciar no nosso site?, então entre em contato com a gente
mandando um email para contato@jardimdoprazer.com.
Nosso objetivo é oferecer além de entreterimento, produtos e serviços que agradem
nosso público.
Oferecemos todo e qualquer tipo de relatório que o anunciante necessite para monitorar o
resultado de seus anúncios.
Aqui não são apenas anunciantes, são verdadeiros parceiros, pois desejamos sempre
seu retorno e seu sucesso.

