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APRESENTAÇÃO 

 O Mundo Cosplayer (www.mundocosplayer.com.br) é um site focado em 

difundir a cultura cosplay. O MC foi idealizado em 2014 do blogueiro Rogério Princiotti,  

mas só em 2016 que começou a ser trabalhado. 

 

 Durante o pouquíssimo tempo no ar já teve grande audiência nacional e  

Internacional, conseguindo atingir cosplayers, fotógrafos e amantes da arte do cosplay  

em vários países, entre eles, EUA, México, Japão, etc... 

 

 Boa parte deste reconhecimento vem de nossa participação devidamente  

credenciada como imprensa em diversos eventos pop nacionais. 

http://www.mundocosplayer.com.br/


ESTATÍSTICAS 

Fonte: Google Analytics 

Dados de 01/01/16 a 24/09/16 



ESTATÍSTICAS 

Média de visitas únicas por mês: 16.000 

Média de pageviews por mês: 19.000 

 O Mundo Cosplayer já obteve mais de 100 mil visitas únicas, tendo quase 200   

mil pageviews, desde sua criação. 

 Além disso, o MC faz parte da rede de blogs do blogueiro Rogério Princiotti, que 

juntos tem mais de 200 mil visualizações por mês. 

Fonte: Google Analytics 



REDES SOCIAIS 

 Grande parte das visitas do Mundo Cosplayer vem de alguma rede social. O  

Facebook e Instagram são grande responsáveis pelo crescimento do site. 

 As postagens do MC também são divulgadas nas redes sociais dos outros sites 

da rede ao qual pertence. Juntos estes sites tem aproximadamente 500 mil seguidores. 

Twitter (http://twitter.com/Mundo_Cosplayer): 24 seguidores 

Facebook (http://www.facebook.com/CosplayerMundo): 488 fãs 

Instagram (http://www.instagram.com/MundoCosplayer): 454 fãs 

http://twitter.com/Mundo_Cosplayer
http://www.facebook.com/CosplayerMundo
http://www.facebook.com/CosplayerMundo
http://www.instagram.com/MundoCosplayer
http://www.instagram.com/MundoCosplayer
http://www.instagram.com/MundoCosplayer


LEITORES 

85% dos leitores afirmaram que compram regulamente pela internet; 

20 % disseram que já compraram algo que viram na rede de blogs ao qual  

pertence o Mundo Cosplayer. 

Média de idade: 

 

30% tem entre 18 e 24 anos 

28% tem entre 25 e 34 anos 

23% tem menos de 18 anos 

14% tem entre 35 e 44 anos 

5% tem mais de 45 anos 

 

Quem acessa: 

 

46% Mulheres 

54% Homens 



Cobertura de Eventos 

O Mundo Cosplayer já cobriu vários eventos de cultura pop importantes no 

país, sempre credenciado devidamente como imprensa. Veja alguns exemplos! 

Anime Friends (Fotos: Danila Kimura) Festival do Japão (Fotos: Danila Kimura) 

Veja mais fotos clicando aqui! 

http://mundocosplayer.com.br/category/eventos/


Cobertura de Eventos 

Brasil Game Show (Fotos: Danila Kimura) Anime Guarulhos Festival (Fotos: Danila Kimura) 

Veja mais fotos clicando aqui! 

E mais.... 

http://mundocosplayer.com.br/category/eventos/


QUEM JÁ ANÚNCIOU? 



COMO ANUNCIAR 

1° Banner 728x90 principal: Fica localizado em todas as páginas, no topo, ao lado do 

logotipo do site; 

Valor: R$ 200,00 por mês. 

 

2° Banner 728x90 interno topo: Fica localizado dentro das postagens, logo acima do 

conteúdo;  

Valor: R$ 150,00 por mês. 

 

3° Banner 728x90 interno fim: Fica localizado dentro das postagens, abaixo do conteúdo; 

Valor: R$ 100,00 por mês. 

 

4° Banner 300x250 lateral: Fica localizado em todas as páginas na barra lateral do site;  

Valor: R$ 100,00 por mês. 

 

5° Banner Post-Patrocinado: Post com texto sugerido pelo cliente, com propaganda 

direta ou indireta para seu produto/serviço. Anunciando nessa categoria o post será 

indicado em nossas fanpages que juntas tem mais 100 mil likes.   

Valor: R$ 250,00 



COMO ANUNCIAR 

 Caso haja algum outro local e/ou forma de que gostaria de anunciar, podemos  

negociar outros tipos de anuncio.  

 

Fale conosco! 



CONTATOS 

E-mail: contato@mundocosplayer.com.br 

Facebook pessoal: facebook.com/omoristas  

Fanpage: facebook.com/CosplayerMundo 

 

mailto:contato@mundocosplayer.com.br
http://www.facebook.com/omoristas
http://www.facebook.com/omoristas
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