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MÍDIA KIT
Um resumo do nosso crescimento no último ano e
como fazer uma parceria conosco!



DESKTOP MOBILE



ALCANCE
CRESCIMENTO EM UM ANO
(05/05/2020 até 05/05/2021)

+120 MIL
USUÁRIOS

+130 MIL
SESSÕES

+150 MIL
VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA
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ALCANCE
CRESCIMENTO EM UM ANO
(05/05/2020 até 05/05/2021)

Atualmente, nossa estratégia de público é totalmente orgânica, focada em atrair
leitores dos buscadores como o Google. O potencial do portal é tão grande que ele
se mantém muito bem apenas com essa parcela de tráfego, e cresce todo mês.



POPULARES
AVALIAÇÕES MAIS POPULARES DO PORTAL
(05/05/2020 até 05/05/2021)SQ

ÉB +23 MIL
QUEIMA DIÁRIA É BOM?

VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA

#01



+17 MIL
FOGÃO VENAX É BOM?

VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA

#02

+6 MIL
FOGÃO ESMALTEC É BOM?

VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA

#03

+6 MIL
TINTA EUCATEX É BOA?

VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA

#04

+6 MIL
COLCHÃO HERVAL É BOM?

VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA

#05

+5 MIL
PROTETOR ANASOL É BOM?

VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA

#06

+5 MIL
FRITADEIRA CADENCE É BOA?

VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA

#07



SQ
ÉB

SOBRE NÓS
QUEM SOMOS HOJE
Somos um portal que pega as principais dúvidas dos usuários na internet sobre produtos
específicos e realizamos uma avaliação sobre eles. Apelidado, carinhosamente, de SQÉB. 

Com a opinião de quem já consumiu, de profissionais da área e avaliações de clientes, o
leitor tem as informações necessárias para decidir se realiza a compra ou não.

MISSÃO
Diminuir a quantidade de consumidores
frustrados e valorizar marcas que fazem um
bom trabalho. 

VISÃO
Ser referência nacional de avaliação
transparente de produtos em geral.

https://seraqueebom.blog.br/
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NOSSO PROPÓSITO
VALORES

Transparência. 
Queremos mostrar todos os lados, por isso salientamos tanto os pontos positivos como
negativos nas avaliações. Todos os canais estão abertos para consumidores e marcas
deixarem suas opiniões. Acreditamos que um bom conteúdo se faz em quatro mãos.

Integridade.
Não fechamos parcerias para avaliar bem um produto. Somente indicamos o que
realmente acreditamos que é bom.

Paixão.
A gente, simplesmente, ama o que faz.
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PÚBLICO
SEXO*

*Dados de 05/05/2020 à 22/05/2021.
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PÚBLICO
IDADE*

*Dados de 05/05/2020 à 22/05/2021.
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PÚBLICO
REGIÕES QUE MAIS ACESSAM*

1 - São Paulo (49.827)
2 - Minas Gerais (15.444)
3 - Rio de Janeiro (14.576)
4 - Paraná (10.301)
5 - Rio Grande do Sul (9.625)

*Dados de 05/05/2020 à 22/05/2021.
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SOBRE AS
PARCERIAS
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COMO 

CRESCER CONOSCO
Avaliações positivas são um dos principais fatores de conversão de compra. 

O nosso maior case é com o conteúdo de Queima Diária, que aumenta suas conversões
toda vez que nosso conteúdo cresce, mensalmente. 

É uma forma amigável de parceria, onde todas as partes ganham: o produto ou serviço
que foi bem avaliado, o nosso portal e o próprio cliente (que faz uma aquisição mais
consciente).
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COMO FUNCIONA

Parte de nós: se avaliamos bem algum produto e vemos que a marca tem potencial
para crescer junto com a gente, fazemos uma proposta.

Parte da marca: ela precisa ter uma avaliação positiva no portal para aceitarmos a
oferta. Se foi avaliada negativamente, a oferta será recusada. Se ainda não houver
uma avaliação, a marca escolhe correr o risco de ser avaliada positiva ou
negativamente antes de firmarmos uma parceria.

Não aceitamos parcerias para afirmar que algo é bom, nunca passamos por cima da ética
para lucrar. A nossa transparência sempre vem em primeiro lugar. Sendo assim, as
parcerias só acontecem, quando:
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ENTRE EM CONTATO

seraqueebomblog@gmail.com
(51) 99712.3710

(COM WHATSAPP)

https://www.instagram.com/sera.queebom/
https://www.facebook.com/seraqueebom/
https://www.linkedin.com/company/66622674/admin/



