Mídia Kit

Quem Somos

O Disposição (www.disposicao.com.br) surgiu com o objetivo de fazer cobertura e divulgação de
eventos esportivos de atletas não profissionais.
As atividades tiveram início em março de 2013, com a 5ª Corrida da Mulher, realizada em Maringá-PR.
Em 3 anos de atividade, já disponibilizamos no site mais de 140 mil fotos, de cobertura de mais de 145
eventos, além de dicas e divulgação dos eventos.
Hoje o Disposição conta com um espaço para divulgar eventos, mediante a cadastro dos interessados,
e é solicitado para cobertura de eventos em toda a região de Maringá.
No site, as fotos são disponibilizadas com a nossa marca e ficam disponíveis para serem salvas nos
dispositivos. Os que preferirem ainda podem adquirir fotos em formatos maiores, sem o logotipo do
Disposição, com valor a partir de R$ 2.

Missão, Visão e Valores

Missão:
Incentivo ao esporte por meio da divulgação e registro dos eventos esportivos dos atletas que praticam
por amor, desafio, saúde ou qualidade de vida.

Visão:
Estar nas principais regiões metropolitanas do país, promovendo e incentivando a prática de esporte
não profissional.

Valores:
Incentivo incondicional à prática esportiva.
Divulgar toda e qualquer prática esportiva não profissional nas regiões em que atuamos.
Promover a saúde e o bem-estar, individual e coletivo, por meio do esporte.
Priorizar o registro dos eventos esportivos, individual e coletivamente.

Dados

2015

1º de Janeiro a 31 de Dezembro

Conheça os números do Disposição na internet e veja como a marca da sua empresa pode se associar
a este trabalho de incentivo e divulgação do esporte não profissional.

Site
www.disposicao.com.br
Cobertura de Eventos

Total de Fotos

Média por Evento

144.325+

1.060+

Visitas e Visitantes

Dicas

Postagens

Total de Eventos

Número de Artigos

Outras

136

43

21

( 01/01/2015 a 31/12/2015 )

Principais Cidades
48%

Total de Visitas

60.285

31%

Visualizações de Página
por Visitatente

5,29

Maringá

8%

7%

6%

Londrina

São Paulo

Curitiba

Outras

Atletas de mais de 700 cidades já acessaram ao site.

Visitantes Únicos

35.452
Percentual de
Novas Visitas

58,2%

Visualizações de Página

318.886

Principais Estados
70%
12%

Duração Média das Visitas

00:06:36

PR

SP

3%
RS

3%
RJ

12%

Outros

Facebook
www.facebook.com/RevistaDisposicao

Perfil dos Seguidores

Alcance da Página*
Fãs da página

Mulheres

Homens

4.291

47%

53%

Publicações (fotos e postagens):

127.100+

Faixa Etária (Distribuição por Idade)

Alcance Total (pessoas que viram qualquer conteúdo da página)

1.038.100+

(soma dos views na página ou a partir de histórias
criadas - curtidas, compartilhamentos, comentários)

Curtidas (fotos e postagens):

16.060+

20%

35 a 44 anos

Impressões

437.240+

32%

25 a 34 anos

acima de 55 anos

1.897

27%

18 a 24 anos

45 a 54 anos

Aumento de Fãs no período

12%

13 a 17 anos

pessoas alcançadas

Comentários (fotos e postagens):

1.820+

7%

Compartilhamentos (fotos e postagens):

2%
Número de Pessoas falando sobre a página

18.630+
(usuários que tiveram algum envolvimento com a página no período)

1.460+
Usuários envolvidos

3.450/mês

Usuários que receberam qualquer conteúdo
da página no período

437.200+

Cliques em conteúdos

459.200+
(fotos, links, postagens)

*entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Anunciar
1. Logotipo nas Fotos

2. Posts Pagos

3. Banner Site

Máximo de 3 logotipos nas fotos,

Publieditorial direcionado ao público-alvo

que terão um tamanho de 1024x768

do Disposição, postado no site e nas

pixels.

redes sociais.

Banner estático ou com animação, em
JPG, PNG, GIF ou SWF (rotativo).

SEU LOGO

SEU LOGO

SEU LOGO

seusite.com.br

1.1. Contrato por Evento
Independente do número de fotos
do evento, sua marca poderá ser vista
por milhares de pessoas (máximo 3
logotipos).

Sujeito à disponibilidade de acordo com a
autorização dos organizadores do evento.

SEU LOGO

SEU LOGO

2.1. Enviado pelo Anunciante

3.1. Banner Rotativo

Texto, imagens/fotos, e todo o

Exposição da marca no site, com link

conteúdo utilizado no post são

para o site da marca.

enviados pelo anunciante ou sua

O anúncio será visto aproximadamente

agência de publicidade.

8 mil vezes durante 1 mês.

2.2 Criado pelo Disposição
Sob consulta, de acordo com cada
necessidade.

Anunciar
4. Download Grátis

5. Oferecimento

Oferecer aos atletas que participaram
dos eventos a possibilidade de fazer
o downlod gratuito da foto em alta
resolução , com sua marca aplicada

Apoio no vídeo dos eventos, como
oferecimento da cobertura realizada.

6. Anúncio em Rede Social
Divulgar sua marca exclusivamente
em nossas redes sociais (Facebook e
Instagram)

Oferecimento

SEU LOGO
SEU LOGO

4.1. Contrato por Evento
Independente do número de fotos do
evento, sua marca será aplicada em
todas as fotos em alta resolução, com
um banner no álbum dizendo sobre a
gratuidade oferecida pela marca

1. Máximo de 5 arquivos por atleta inscrito.
2. Sujeito à disponibilidade de acordo com a
autorização dos organizadores do evento.

5.1. Apoio nos Vídeos

6.1. Postagem exclusiva

Até 5 marcas serão apresentadas no

Postagem de informações sobre

vídeo de cada evento com uma locução

produtos e serviços diretamente no

dizendo sobre o oferecimento e

Facebook e Instagram, utilizando a

anunciando a marca

ferramenta de anúncios destas redes
1 anúncio em cada rede social para cada postagem,
no valor de R$ 15 por anúncio

Sujeito à disponibilidade de acordo com a
autorização dos organizadores do evento.

Fale Conosco

(44) 8827.0188

contato@disposicao.com.br

Clique nos icones para acessar

www.disposicao.com.br

