Media kit

Lifestyle
EXPERIENCE
Em 2018 decidimos
Cultura, viagens, eventos, arte e design foram os
pilares de conteúdo por mais de uma década.

fazer uma repaginação
total no layout do site.!

O Portal People foi lançado em 2009

A nova proposta foi reposicionar o

com a proposta de compartilhar os

PPOW como uma marca de lifestyle,

melhores eventos, lançamentos,

apresentando ao nosso público

inovações para um público altamente

leitor as melhores experiências em

qualificado e exigente. Cultura,

viagens, gastronomia e produtos.!

viagens, exposições, gastronomia, arte
e design foram os pilares de conteúdo
abordados por um time de jornalistas,
colunistas e colaboradores durante
mais de uma década.!

Um time de colunistas e
colaboradores de diferentes estilos
exploram o mundo e compartilham
suas experiências em nossos canais
nos mais variados formatos.!

Content
Esses são os canais por onde publicamos o nosso
conteúdo sobre viagens, fotografia, música,
exposições, tecnologia, aventura, dicas, novidades,
esporte, gastronomia, e estilo de vida.!

• People
• Power
• Lifestyle
• Art & Design
• Travel

People Travel
A viagem de experiência traz proximidade entre marcas e estabelecimentos com nosso público leitor. Mais de 15 países já
foram explorados por nossos colunistas onde compartilham dicas de quando ir, aonde ir, o que fazer, o que levar; e com isso
as empresas podem mostrar seus serviços e diferenciais de forma transparente e mais humana.!

People
Acreditamos que as pessoas são a verdadeira fonte de
inspiração do nosso portal. Suas experiências são
extremamente ricas, capazes de melhorar a qualidade
de vida das pessoas em seus círculos de amizade e
por conseguinte nosso público leitor.!
A amizade e o respeito pelas diferenças é o que
caracteriza nossas fortes alianças, que já duram
décadas em nosso portal.!
Conteúdo levado à sério, produzido por jornalistas,
arquitetos, designers, fotógrafos, professores,
músicos, relações públicas e empresários.!

Power
Decifrar as questões da vida têm sido uma busca
constante para nós. !
!
A seção “Power” entra com força total em 2019 com
conteúdos relacionados à educação, auto conhecimento,
cursos e reflexões de grandes pensadores e filósofos para
serem compartilhados.!
!
Buscamos pessoas que vivem com paixão e nos ensinam
a viver, através das suas histórias de vida compiladas
entre textos, imagens e videos a um clique de distância.!

Statistics

25k+

65k+

Unique Users

Page Views

45% 54% 87%
Female

32k+
Social Media

Age 25 - 44

São Paulo - Brazil

20k+
E-Mail Mkt

Monthly Analysis from Google Analytics and Social Media numbers are PPOW + Colunists

Anúncios
Disponibilizamos uma variedade de formatos para
anunciantes no site.
Publi-editorial com galeria de imagens e vídeos e
banners padrões ou customizados.
Leaderboard ………………… 728 x 60
Full banner

………………... 468 x 60

Rectangle

………………… 250 x 300

Sky

……………………... 160 x 600

Canais customizados com adequação do conteúdo ao
perfil da marca anunciante com proposta diferenciado
baseada em storytelling – um jeito diferente e inovador
de contar a história e prender a atenção do leitor.

