MIDIA KIT EMPRESTIMO.ORG

ANUNCIE EM UM DOS PRINCIPAIS MEIOS DE
INFORMAÇÃO SOBRE EMPRÉSTIMOS NO BRASIL

POR QUE ANUNCIAR NO EMPRESTIMO.ORG?
Emprestimo.org é um guia de
finanças cujo objetivo principal é
ajudar o internauta a encontrar
a melhor oferta de empréstimo.
A parceria com as melhores
financeiras do país e a praticidade
da cotação online são fortes
motivos que colocam o site em
uma das primeiras posições nas
buscas orgânicas para quem
busca por empréstimo.
Além disso, o site conta com
notícias de economia e finanças,
orientações sobre compras,
investimentos e ainda artigos
com dicas para quem sonha em
abrir o próprio negócio, tudo
escrito por quem entende do
assunto.
Dúvidas sobre empréstimos? O
site explica passo a passo tudo
que é necessário saber antes de
tirar um, além de exemplificar
cada tipo, ou seja, um guia
prático e cheio de informações
importantes ao alcance do leitor.

POR QUE ANUNCIAR NO EMPRESTIMO.ORG?
Com uma posição privilegiada nas buscas do Google, o site
tornou-se um dos principais meios de informação sobre
empréstimos no Brasil.
Milhões de usuários buscam na internet diariamente
dados sobre produtos, informações sobre serviços e
não é diferente com assuntos financeiros. A cotação
online para empréstimo é uma ferramenta muito
utilizada para quem quer saber as condições para
fazer um empréstimo.
A diversidade de público e o fácil acesso de
qualquer parte do país através da net servem
como importante combustível para que
empresas vejam o potencial de resultados
para negócios.
Quem precisa de dinheiro e busca informase na web, encontra o site emprestimo.
org como local certo e seguro.
A web passou a ser um meio forte
para vendas e para solidificação
de marcas no mercado, por isso
anunciar
no
emprestimo.org
é uma chance de mostrar a
inúmeras pessoas o potencial
do seu produto ou serviço.

CAMPANHAS DE ALTA
PERFORMANCE

DADOS ESTATÍSTICOS:
Dados de Acesso – período de 30 dias via Google Analytics
(Dados estatísticos de visitas diárias – mês de agosto/2015)

Atualmente temos uma média de visitas
crescendo constantemente, e hoje
estamos na marca acima de 1000 visitas/
dia e ultrapassamos a marca de 45 mil
visualizações de páginas por mês.
O Emprestimo.org possui um PageRank
de 5 pontos no Google.
85% do trafégo gerado é proveniente
da busca orgânica (pesquisa em
ferramentas de busca).
Nossos visitantes visualizam em média
1.60 páginas por visita e passam um
tempo de médio de 1min e 40 seg em
nosso site, essa taxa tem aumentado
e no mês de agosto subiu para 2min e
46seg, aumentando sensivelmente a
taxa de conversão de nossos anúncios.
O Emprestimo.org possui uma pontuação
de 30/30 pontos SEO no Website Grader
https://website.grader.com/#/results/
www.emprestimo.org

OUTRAS INFORMAÇÕES GERAIS:
Usamos uma conta exclusiva no twitter (@emprestimoorg) onde
mantemos um contato mais direto com nossos leitores.
Temos também mais de 850 seguidores do guia via atualizações
na página do Facebook:
https://www.facebook.com/Emprestimoorg
Também estamos presentes no Youtube com videos de dicas sobre
como adquirir empréstimos.

850+
FÃS

1200+

COMENTÁRIOS

Graças a nossa presença nas midias sociais
nós produzimos um conteúdo que responda as
questões mais frequentes do nosso público alvo.

OUTRAS OPÇÕES DE PUBLICIDADE
Como contratar
Entre em contato através do nosso Formulário de
Contato na página
http://www.emprestimo.org/sobre-nos
Forma de pagamento: transferência bancária ou boleto.
Todas as propostas de publicidade serão analisadas
antes de serem publicadas no Emprestimo.org.
Podemos analisar outras propostas que não estejam
descritas no midia kit. Caso você tenha alguma outra
proposta de anúncio, entre em contato.

guilherme_luz

Caso deseje mais informações entre em contato
conosco através dos nossos canais.

11-3280-2227

Com nossas ferramentas de monitoramento
nossos anunciantes podem saber em tempo real a
conversão de suas campanhas em nosso site.

guilherme@emprestimo.org

