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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 2000 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





● Títulos que serão removidos da Netflix na primeira quinzena de Setembro

● 6 vocais isolados incríveis de Paul McCartney

● Conheça “SKAM”, a série de TV norueguesa que está ultrapassando os 
limites da televisão

● Tickets For Fun divulga detalhes sobre ingressos do BTS em São Paulo

● Justin Bieber fará show extra em São Paulo; saiba detalhes

Posts mais lidos

https://popcultura.com.br/2016/08/27/titulos-removidos-netflix-setembro/
https://popcultura.com.br/2016/08/27/titulos-removidos-netflix-setembro/
https://popcultura.com.br/2016/09/10/vocais-isolados-paul-mccartney/
https://popcultura.com.br/2016/09/10/vocais-isolados-paul-mccartney/
https://popcultura.com.br/2016/11/24/skam-serie-tv-norueguesa/
https://popcultura.com.br/2016/11/24/skam-serie-tv-norueguesa/
https://popcultura.com.br/2016/11/24/skam-serie-tv-norueguesa/
https://popcultura.com.br/2016/11/24/skam-serie-tv-norueguesa/
https://popcultura.com.br/2016/12/06/ingressos-bts/
https://popcultura.com.br/2016/12/06/ingressos-bts/
https://popcultura.com.br/2016/10/31/justin-bieber-show-extra/
https://popcultura.com.br/2016/10/31/justin-bieber-show-extra/
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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, no 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

sitePopCultura @sitePopCultura Pop Cultura @sitePopCultura

http://www.instagram.com/sitepopcultura
https://www.youtube.com/channel/UCb7S2JQO0yIKODlhGFf4-Bg
https://www.facebook.com/sitePopCultura/
https://twitter.com/sitePopCultura
https://www.facebook.com/sitePopCultura/
https://www.facebook.com/sitePopCultura/
https://twitter.com/sitePopCultura
https://twitter.com/sitePopCultura
http://www.instagram.com/sitepopcultura
http://www.instagram.com/sitepopcultura
http://www.instagram.com/sitepopcultura
http://www.instagram.com/sitepopcultura


Obrigado :) 

Contato: 
giullia@popcultura.com.br

guilherme@popcultura.com.br

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