Media Kit 2019

Com foco no Bitcoin e nas criptomoedas, nosso
objetivo é compartilhar conteúdo de qualidade para
um público ávido por novidades.

Nossos números

/últimos 90 dias

Com o objetivo de alcançar 1 milhão de views por mês até julho de 2019, a WeBitcoin traz uma série de
inovações e investimentos na qualidade e agilidade dos conteúdos apresentados, que levarão a startup ao
patamar de maior canal de notícias sobre criptoativos do país.
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São homens
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Redes sociais

55%

44 %

25 - 30 anos: 44%

Estado de São Paulo: 36%

Android: 70%

Resolução de 360x640: 22%

35 - 44 anos: 28%

Estado do Rio de Janeiro: 12%

iOS: 29%

Resolução de 1920x1080: 20%

45 - 54 anos: 11%

Estados de Minas Gerais e Paraná: 8%

Outros: 1%

Resolução de 1366x768: 17%

01 %

Projeções de crescimento
O plano de negócios da WeBitcoin definido para 2019 aposta no treinamento e capacitação dos redatores, além da
contratação de novos colaboradores capacitados que atuarão em áreas segmentadas da empresa. Além do ordenado
definido para cada atividade exercida, os colaboradores receberão comissão por desempenho, medida que não só
resultará no aprimoramento do timing das notícias, como também na qualidade dos conteúdos em geral.
Falando em conteúdo, dentre as novidades que a startup está preparando para o público estão as vídeo-entrevistas,
com uma pegada profissional dentro do Jornalismo e trazendo grandes referências nacionais e internacionais do
mercado de cripto. Como evolução deste projeto, em 2019, a empresa pretende lançar a WeBitcoinTV.
A startup também irá focar no desenvolvimento de conteúdos originais, saídos diretamente do P&D (Pesquisa e
Desenvolvimento) da empresa, como Comparadores automáticos de diversos tipos (Exchanges, Taxas, Segurança, etc)
que estarão disponíveis ainda em 2018, e trarão tanto informações ontime sobre players nacionais, quanto Exchanges
internacionais e diversas criptomoedas para análise.
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Visibilidade: Home

Visibilidade: Home e Páginas de Conteúdo

Visibilidade: Páginas de Conteúdo

Visibilidade: Todos os Conteúdos

Display de destaque da Home, localizado

Display quadrado, localizado na sidebar (ao

Display retangular posicionado ao final de

na parte superior da página entre os

lado) dos conteúdos. O formato será exibido

cada matéria, fluído como parte

principais conteúdos.

na Home, em cada uma das notícias do site,

do conteúdo.

e páginas institucionais específicas.

Formato similar ao display 1, sendo exibido
em todas as telas logo antes do rodapé,
ao fim de cada conteúdo.
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Formatos Alterantivas

/publiposts, videos e newsletter

Posts Patrocinados

Newsletters

Videos / Entrevistas - Youtube

Esse formato é um post direcionado a um
conteúdo do patrocinador. Pode ser um novo
lançamento, uma novidade, um novo token
listado, uma super notícia, o que for, o post é
todo voltado para o patrocinador direcionando
para os hiperlinks indicados.

Será entregue um conteúdo exclusivo aos
usuários, por meio de nossa newsletter, incluído
anúncios, banners e/ou conteúdos exclusivos
também dos patrocinadores.

Esta opção apresenta dois formatos diferentes
nos quais diversos apoiadores distintos podem
patrocinar um único conteúdo em vídeo, sem
descartar a possibilidade de haver um
patrocinador “master”

PS: Pode ser redigido pelo próprio
patrocinador, sob aprovação da edição da
Webitcoin ou pela própria equipe da webitcoin.

Apoiadores: A logo de cada patrocinador será
mostrada no início e no final do vídeo
Patrocinador “Master”: A este é garantida uma
animação ou um vídeo de 3 a 6 segundos no
início ou meio do

Formatos Alterantivas

/vídeos: apoiadores

Será exibido uma tela antes e no fim do conteúdo do vídeo, com a logo dos patrocinadores
e apoiadores, além do link dos apoiadores na descrição do canal.
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Formatos Alterantivas

/vídeos: patrocinadores master

O primeiro benefício será a exibição do logo da empresa na tela de apoiadores.
O segundo benefício será a possibilidade de adicionar um formato animado do patrocinador master
(splash), no meio do conteúdo. A animação deverá ter entre 2 e 5 segundos.
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Formatos Alterantivas

/engajamento

Cursos
Também engajada no setor educacional, a WeBitcoin entrega cursos de capacitação em relação ao Bitcoin, Blockchain e Trade
em criptomoedas. Caso interessados, patrocinadores podem entrar como utilitários no decorrer dos cursos.
Ex: O professor escolhido para ministrar o curso utiliza a plataforma da Exchange patrocinadora para ensinar aos alunos como
comprar e vender criptoativos.

Tutoriais
Seguindo uma linha similar ao conteúdo apresentado durante os cursos, os tutoriais estarão disponíveis em vídeo no
site da WeBitcoin e no Youtube.

Redes Sociais
A maioria dos conteúdos já inclui seu compartilhamento nas redes sociais, apresentando o link do patrocinador ao
longo do texto. Há também a opção de incluir o patrocínio somente nas redes sociais.

Com muito empenho e dedicação, estamos engajados em
ampliar a aderência do nosso conteúdo e disseminar o
conhecimento sobre este mercado em ascensão.
Junte-se a nós
contato@webitcoin.com.br
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