
Mídia Kit



Pais em
Apuros
O portal Pais em Apuros nasceu para ser um 
espaço confiável, qualificado e fonte de 
informação para pais inexperientes e 
experientes, na alucinante, e muitas vezes, 
insana aventura que é a criação dos filhos.

O portal foi idealizado e realizado por pais, 
que sentiam a necessidade de um local onde 
pudessem compartilhar suas experiências e 
conhecimentos sem restrições físicas, 
culturais e/ou geográficas.

O portal conta atualmente com 15 
colaboradores e mais de 60 artigos 
publicados.



Internet
no Brasil
Brasileiros gastam em média 5 horas na 
internet, por dia.

67% dos brasileiros acessam a internet em 
busca de informações.

76% acessam todos os dias.

37% possuem ensino superior.

66% acessam pelo celular.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 



Pais e
a Internet
Pais de primeira viagem utilizam cada vez mais a 
internet para buscar informações sobre como 
cuidar dos filhos.

99% dos usuários de smartphones recorrem aos 
seus dispositivos móveis para buscar ideias 
enquanto completam uma tarefa.

Crescimento de 49% ao ano nas buscas móveis 
são de (como-fazer) e estão relacionadas a bebês.

59% dos pais millennials utilizam o smartphone 
para buscar informações sobre criação dos seus 
filhos.

*

Fonte: BabyCenter, Estudo sobre Pais Millennials, junho de 2015.

*Pessoas que nasceram entre 1980 e 1990.



Pais em Apuros - dados

28% OUTROS35 A 44 ANOS

25 A 34 ANOS 45 A 54 ANOS

40%28% 29% 15%

Dados relacionados ao ano de 2016.

78% 
acessam via mobile

70%
acessam via Facebook

70% 
Público Feminino

30% 
Público Masculino

10 MIL USUÁRIOS MÊS
SENDO 75% 
DO ESTADO DE
SÃO PAULO}



Veiculação: (CPC) Custo por mil    
visualizações de página.
Home: R$30,00
Página Interna: R$20,00

Obs.: Veiculações por período.

Formato de Banner

Formato Mensal Trimestral Semestral Anual

Sidebar R$ 510 R$ 460 R$ 410 R$ 360

Rodapé R$ 350 R$ 315 R$ 280 R$ 245

Interna R$ 300 R$ 270 R$ 240 R$ 210

Banner:
270x270 (Pixels)

Páginas Home e Internas 



Post Patrocinado
Utilizado para as marcas que queiram atingir seu público não somente com propaganda, 
mas também com conteúdo. Cada post patrocinado irá compor o conteúdo do portal por 
tempo indeterminado.

O post será produzido pelos profissionais do Pais em Apuros, de acordo com as informações 
enviadas pelo anunciante, e disponibilizado no portal após aprovação de ambas as partes.

Sua divulgação nas mídias sociais do Pais em Apuros será realizado apenas uma vez, no dia 
de sua postagem, e após seu crescimento orgânico de divulgação receberá impulsos para 
aumentar ainda mais a visualização da publicação.

Toda informação necessária e imagem deverá ser enviado pelo anunciante, para a equipe 
do Pais em Apuros.

Número de caracteres: indeterminado
7 dias de chamada fixa na home do portal
Valor: R$1.500,00



Artigo Publicitário
Utilizado para as marcas que queiram atingir seu público não somente com propaganda, 
mas também com conteúdo. Cada artigo publicitário irá compor o conteúdo do portal por 
tempo determinado entre as partes.

Sua divulgação nas mídias sociais do Pais em Apuros será realizado apenas uma vez, no dia 
de sua postagem, e após seu crescimento orgânico de divulgação receberá impulsos para 
aumentar ainda mais a visualização da publicação.

Todo conteúdo e imagem é de responsabilidade do anunciante, porém, o Pais em Apuros se 
reserva o direto de recusar o conteúdo caso o mesmo não esteja de acordo com os 
assuntos discutidos no portal.

Número de caracteres: indeterminado
7 dias de chamada fixa na home do portal
Valor: Sob consulta







Vinheta Patrocinada
Utilizado para as marcas que queiram atingir seu público de forma dinâmica, o patrocínio do 
vídeo se dará na inserção da marca parceira na vinheta de abertura e fechamento do vídeo 
de interesse, criado pelo Pais em Apuros.

O patrocínio terá tempo indeterminado, uma vez que o vídeo será disponibilizado no canal 
de vídeo durante toda a vida do Portal.

Valor: Sob consulta.



Vídeo Patrocinado
Sua divulgação nas mídias sociais do Pais em Apuros será realizado apenas uma vez, no dia 
de sua postagem, e após seu crescimento orgânico de divulgação receberá impulsos para 
aumentar ainda mais a visualização da publicação.

Utilizado para as marcas que queiram atingir seu público através dos projetos alternativos 
da equipe Pais em Apuros em situações nas quais a marca deseja divulgar suas ações e/ou 
produtos relacionando-as às visitas a exposições e museus, vivências em colônia de férias, 
séries culinárias, apresentação de jogos e brincadeiras, entre outras.

Valor: Sob consulta.



Decupagem

Sua Marca
Aqui!

Sua Marca
Aqui!

Obs.: Os vídeos de vinheta patrocinada ou vídeo patrocinado integram a sua marca de 
maneira lúdica e criativa, envolvendo o expectador a assistir o conteúdo publicado em 
nossos canais.



Contatos
Telefone: (12) 99715-8467
Email: paisemapuros@gmail.com
Website: www.paisemapuros.com.br


