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O Pop Cultura é um site de entretenimento criado por cinco estudantes de 
Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com o objetivo de falar e informar sobre 
os assuntos mais comentados da Cultura Pop. 

Lançado no início de março de 2016, o site já apresenta mais de 1000 visitantes 
únicos por dia e bons resultados nas pesquisas do Google.

Nosso foco é cobrir acontecimentos nas categorias de filmes, álbuns e até 
eventos, para, desta forma, criarmos sempre conteúdos novos e exclusivos para 
nossos leitores.

Sobre



Design





● Netflix anuncia nova série de comédia com Cobie Smulders; conheça 

“Friends From College”!

● Adele acerta turnê no Brasil para abril de 2017  

● Riddle Diário: conheça o jogo que está mexendo com os Potterheads!

● Michael J. Fox faz participação histórica em show do Coldplay

● 5 músicas que você não sabia que eram dos Beatles
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45-54

55-64
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Case
Algumas produtoras já entraram em 
contato conosco para a realização de 
sorteios de ingressos. 

Os resultados foram bastante positivos. Um 
dos melhores cases foi o show tributo à 
cantora Whitney Houston, o qual, em troca 
de um par de ingressos para sorteio, nós 
patrocinamos o post pelo Facebook em um 
valor negociado com a produtora.

Durante a semana do sorteio, recebemos 
diversas perguntas sobre onde e como 
comprar os ingressos. 



Case



Publieditoriais

O site Pop Cultura, respeitando seu público, faz parcerias com marcas e empresas 
que tenham conteúdo que seja de relevância para a nossa audiência.

Todo e qualquer post patrocinado terá um banner ao final do post indicando a 
existência do patrocínio, com a frase: “Esse post é um publieditorial”.



Opções para posição de anúncios

728x90



Opções para posição de anúncios

336x280

(ou bloco vertical 
a combinar)



Nossas redes sociais
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Obrigado :) 

Contato: 
giullia@popcultura.com.br

guilherme@popcultura.com.br

(11) 97397-4441 | (11) 96808-7066
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