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APRESENTAÇÃO 

 O Omoristas (www.omoristas.com) é um blog de humor, criado no dia  

27/04/2008, que cresce a cada dia. 

 Publicamos fotos, tirinhas, vídeos e textos, todos com muito bom humor.  

 Com conteúdo em sua maior parte exclusivo, temos média de 7 postagens  

por dia, uma média alta, levando em consideração o que outros blogs do mesmo  

gênero costumam publicar. 

 É considerado o maior blog de Guarulhos, pois foi um dos primeiros da  

cidade a se destacar na internet. 

http://www.omoristas.com/


ESTATÍSTICAS 

Março - 2012 

Fonte: Google Analytics 



ESTATÍSTICAS 

Média de visitas únicas diárias: 6.200 

Média de pageviews diários: 8.800 

 O blog Omoristas já obteve quase 3 milhões de visitas únicas, tendo mais de 4  

milhões de pageviews, desde sua criação. 

Fonte: Google Analytics 



ESTATÍSTICAS 

Fonte: Google Analytics 

Abaixo temos os 10 estados brasileiros onde o Omoristas é mais visitado: 



REDES SOCIAIS 

 Grande parte das visitas do Omoristas vem de alguma rede social. Twitter,  

Facebook, Orkut, Google Plus, entre outras redes, são grande responsáveis pelo  

crescimento do blog. 

Twitter (http://twitter.com/omoristas): 4400 seguidores 

Facebook (http://www.facebook.com/blogomoristas): 2345 fãs 

Orkut (http://goo.gl/mLRLl): 200 membros na comunidade 

Google Plus (http://gplus.to/omoristas): adicionado em 1153 círculos 

http://twitter.com/omoristas
http://www.facebook.com/blogomoristas
http://goo.gl/mLRLl
http://gplus.to/omoristas


NA MÍDIA 

 O Omoristas já foi citado em vários blogs, inclusive no blog brasileiro mais  

conhecido, o Kibeloco , onde o humorista Gustavo Mendes, fazendo uma paródia da  

presidente Dilma Roussef, fala: “OMORISTA, com O maiusculo...” 



NA MÍDIA 

 Fomos entrevistados também na Revista É!, uma revista guarulhense de  

grande visibilidade. 



NA MÍDIA 

 Um dos grandes momentos do blog, foi quando o Omoristas apareceu no  

primeiro “Os 5 melhores posts da semana”, no programa da Rede Record Legendários. 

 Além de aparecer, ganhou o prêmio de melhor post daquela semana. 



NA MÍDIA 

 Outro grande momento foi quando criamos o #BurcaDay, uma paródia do  

famoso #LingerieDay. 

 No #LingerieDay a ideia é as pessoas mudarem seus avatares do Twitter,  

colocando uma foto de si mesmo de roupa íntima. No #BurcaDay (que iniciou-se um  

dia depois do #LingerieDay), a proposta era a de colocar em seu avatar uma foto  

escondendo todo o corpo. 



NA MÍDIA 

 Deu muito certo a ideia, e fomos parar em vários sites importantes, como  

veremos abaixo: 



NA MÍDIA 



NA MÍDIA 



LEITORES 

60% Homens 

40% Mulheres 

85% dos leitores afirmaram que compram regulamente pela internet; 

20 % disseram que já compraram algo que viram no Omoristas. 

60% dos leitores acessam o blog pelo menos uma vez ao dia. 



LEITORES 

Dados regionais:  

 

Sudeste- 47% 

Sul - 32% 

Nordeste - 10% 

Centro-Oeste- 7% 

Norte- 3% 

Não mora no Brasil - 1% 

Renda Familiar: 

 

35% - renda entre 1 mil e 3 mil reais; 

30% - renda acima dos 5 mil reais; 

25 % - renda até 1 mil reais; 

10% - renda entre 3 mil e 5 mil reais. 

Média de idade: 

 

40% tem entre 18 e 25 anos; 

30% tem menos de 18 anos. 

25% tem entre 26 e 35 anos; 

5% tem mais de 35 anos; 



COMO ANUNCIAR 

 Para anunciar no blog Omoristas é muito fácil, simples e barato. 

 Temos a opção de post-pago. Nele, faremos um post no blog sobre sua  

empresa, que ficará em destaque na HOME do site por 5 dias. Após esse período, o  

blog volta à sua programação normal. 

 O conteúdo desse post pode ser feito pela sua empresa ou em conjunto com  

o Omoristas. Podemos elaborar um post da maneira que lhe dê mais visibilidade no blog. 

 

VALOR: R$ 150,00 

Post-Pago 



COMO ANUNCIAR 

Outra opção é de anunciar através de banner espalhados no blog. 

1° Banner grande (728x90), localizado junto ao logo do blog. O valor é de 

R$ 200,00 por 1 mês 

 

2° Banner 500x100, logo acima dos posts, e embaixo do logo do blog. O 

valor é de R$ 150,00 por 1 mês 

 

3° Banner 250x250, localizado acima da caixa de curtir do Facebook. O 

valor é de R$ 100,00 por 1 mês 

 

4° Banner 500x100, mas ficará abaixo da numeração de postagens. O 

valor é de R$ 50,00 por 1 mês 

Banners 



QUEM JÁ ANÚNCIOU? 



QUEM JÁ ANÚNCIOU? 



COMO ANUNCIAR 

 Caso haja algum outro local e/ou forma de que gostaria de anunciar, podemos  

negociar outros tipos de anuncio.  

 

Fale conoso! 



CONTATOS 

E-mail: contato@omoristas.com  

Twitter: @Omoristas  

Facebook: facebook.com/omoristas  

www.omoristas.com 

mailto:contato@omoristas.com
http://www.twitter.com/Omoristas
http://www.twitter.com/Omoristas
http://www.facebook.com/omoristas
http://www.facebook.com/omoristas

