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Sobre o WoWGirl
O WoWGirl.com.br é um site sobre o MMORPG
mais jogado do planeta: World of Warcraft. Foi
criado em março de 2008 com o objetivo de
manter a comunidade brasileira de jogadores
atualizada, carente de fontes em português sobre
o assunto. Desde então, o site permanece como o
o fansite em português mais acessado do mundo,
tendo sido destaque em importantes meios de
comunicação.
No WoWGirl, que faz parte do programa de
FanSites oficiais da Blizzard, o jogador encontra
informações, guias e análises de cada aspecto do
World of Warcraft com atualizações diárias feitas
por uma equipe apaixonada pelo assunto.
Depois de 7 anos, o WoWGirl cresceu e está
se ramificando em outros projetos - de igual

Quem faz o wowgirl?
as mulheres por trás da máquina o/

+

15

redatoras e
colunistas

Flávia alves

Milena de paula

Bárbara Vaz

Temos uma equipe com formações variadas, de arquitetura a ciências sociais, e habilidades em
programação, design, ilustração, e claro, redação e revisão! Nós adoramos World of Warcraft, mas
estamos sempre em busca de outros jogos, livros, seriados, filmes e tudo relacionado à cultura nerd/
geek. Um grupo de mulheres com conhecimentos tão abrangentes e absoluta paixão pelo conteúdo
produzido trabalhando juntas só pode ter um resultado: sucesso!

Dados de acesso e interação
visão geral - 16/10/2015 à 15/11/2015
www.wowgirl.com.br

325.875
visitas

100%
fb.com/wowgirl.com.br

164.651

Pageviews

dos nossos visitantes jogam outros
jogos e têm interesse em artigos de
temática nerd/geek (games, séries,
brinquedos, HQs, informática, livros)

Facebook

44.574

631.860

Youtube

30.361
youtube.com/tvwowgirl

visitantes únicos

70%

dos nossos leitores retornam ao site. Isso
demonstra que, além de interesse contínuo,
existe confiança em nosso trabalho e,
consequentemente, em nossas recomendações

Instagram

1.790

instagram.com/wowgirlsite

twitter

7.250

twitter.com/wowgirl

Perfil dos visitantes
visão geral - 16/10/2015 à 15/11/2015
www.wowgirl.com.br

Região

Sexo
45,85%

54,15%

feminino

masculino

3+21+362218A
Faixa de idade
3,3%

19,8%

10 a 15 anos

30+ anos

21,7%

16 a 20 anos

sudeste - 51%
sul - 22%
nordeste - 18%
centro-oeste - 06%
norte - 03%

21,8%

26 a 30 anos

36,7%

21 a 25 anos

82% do nosso público é maior de idade

Porque anunciar no wowgirl
você quer a nossa audiência ;)

Conteúdo exclusivo e atualizado diariamente;
Alta identificação dos leitores com o material publicado;
Flexibilidade nas opções de anúncios e parcerias;
Sorteios, concursos e campanhas com divulgação efetiva nas principais redes sociais;
Publieditoriais/reviews com uma linguagem acessível;
Presença e cobertura de eventos como BlizzCon, Campus Party, lançamentos de
franquias da Blizzard, YouPix, BGS, entre outros.

BlizzCon 2014; Lançamento Mists of Pandaria 2012 - SP; Brasil Game Show 2013; BlizzCon 2013; Visita à sede da Blizzard - Irvine, CA 2014; Anime Friends 2014.

Alguns dos nossos clientes
exemplos de parcerias de sucesso

depoimento de anunciante

“

Olá Flávia!
O retorno do post de vocês foi muito bom em várias vertentes! Primeira delas pela qualidade, um dos melhores textos,
bem caprichado e preciso. Mesmo que não houvesse um retorno direto de usuários, ser citado no WoWGirl é algo muito
relevante, ainda que pagando por isto. A impressão que tivémos é que vocês realmente gostaram da Alvanista.
Nossa expectativa, quando vimos o midia kit de vocês, era muito mais pela relevância que vocês tem no mundo gamer por
terem o melhor canal brasileiro sobre WoW, o maior jogos de todos os tempos (IMO). Fomos surpreendidos com o aumento
de 300% no fluxo de novos usuários no dia da publicação e 200% no segundo dia em relação a nossa média das últimas
semanas.
Foi muito legal ver o WoW entrar no trending da Alvanista e os outros usuários questionarem isto. Repetindo suas palavras,
foi um prazer trocar idéias contigo, ainda que isto seja apenas usado em finais de conversa, que não deve ser o caso.
Queremos agradecer a você e as outras meninas pelo profissionalismo e “carinho” com que este publieditorial foi feito.
Rodolfo Sikora - Alvanista.com

oPÇÕES DE ANÚNCIO

temos serviços que são exatamente o que sua empresa precisa!

espaços disponíveis
1. Banner 720x90
2. Banner 200x90
3. Artigo patrocinado de Capa
4. Banner lateral 330x300 (altura variável)
5. Background patrocinado

Outras opções

3

Review de produtos

5

Gravação de vídeos exclusivos
Programa de afiliados

1

2

4

Intervenção total (background e pacotes de
banners)
Divulgação em redes sociais (Twitter,
Google +, Facebook)

Caso precise de algum serviço personalizado que
não esteja listado acima, entre em contato
para combinarmos :)

Obrigada!

entre em contato com a gente!

Flávia Alves
(Eikani) - Editora Chefe

eikani@wowgirl.com.br
Caixa Postal 6550
CEP 38400-973 - Uberlândia - MG

