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Quem somos?

by Jawanza

Uma equipe especializada em contar de forma sagaz o melhor sobre o Lifestyle etílico. Amantes apaixonados 
pelas diversas bebidas alcoólicas. Com artigos 100% originais, mostramos e apresentamos aos nossos leitores 
de forma humorada tudo o que rola no mundo etílico.



o site de bebidas 
alcoólicas mais fodástico 
do país

by Álvaro Salas



audiência

by Lachlan Kelly

+50k
fãs no facebook

3.034
seguidores no instagram

@papodebar

2.746
seguidores no twitter

@papodebar

217k
pageviews163k

visitantes



perfil do público

48%

52%
faixa
etária:

26 a 35

43%
18 a 25

34%
36 a 45

10%

> 45

13%



relacionamento de confiança total

anunciantes

by Amir Hazan



1
super banner
disponível em 

todas as páginas 
do PdB, 

segmentado
ou não

2
destaque home

publieditorial que 
fica na home o 
tempo que o 

cliente desejar

formatos

by Pelayo Campa



formatos

1
arroba banner
disponível em 

todas as páginas 
do PdB, 

segmentado
ou não

2
content media

arroba 
acompanhado de 

um texto 
explicativo da 

campanha e link

by Mukerrem Misirlioglu



formatos

1
intervenção

design do PdB de 
acordo com a 

marca da 
campanha  do 

cliente.

2
arroba e imagem
arroba  de acordo 
com a campanha e 
um elemento visual

a mais.

by Karl Taylor



valores

super banner 
(todas)

dimensões: 728x90
tipo: jpg, gif ou swf
valor: R$45 CPM

destaque home 
(home)

dimensões: 600x400
tipo: jpg

valor: R$50 CPM

arroba banner 
(todas)

dimensões: 300x250
tipo: jpg, gif ou swf
valor: R$40 CPM

content media 
(artigos)

dimensões: 300x250
tipo: jpg, gif ou swf
valor: R$450/dia

intervenção (todas)
dimensões: peça 

completa
tipo: jpg

valor: R$1.000/dia

outros 
publieditorial: R$1000

facebook: R$400
twitter: R$250

instagram: R$150

* valores 
brutos



um brinde!

Pegue uma cerveja e entre em contato ;)

Correspondências:
Rua Uruguai 57, ap 204
20510-060 - Andaraí - Rio de Janeiro/RJ
(21) 98223-8272

Agenciamento Comercial iFruit
contato@ifruit.com.br
(11) 2768-4034

by Michael H

mailto:contato@ifruit.com.br

