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1. O Blog Design Tecnológico 
 

O Design Tecnológico foi criado em Agosto de 2008 com o objetivo de 
compartilhar dicas de sites, ferramentas web 2.0 e novidades. Desde então tem tornado-
se uma referência na web quando pensamos em aplicações para internet. 
 

Além de conteúdo web o site ainda conta com um conteúdo bem variado 
relacionado à tecnologia, jogos, tutoriais, entretenimento, etc. 

 
Os artigos do DT são divulgados nos principais agregadores de notícias da 

internet como Ocioso, Colméia, LinkNinja, Linkk, Dihitt e Link-me, o que garante uma 
maior quantidade de visitantes ao blog e por conseqüência uma maior visibilidade da 
sua marca. Além disso, o Design Tecnológico conta com, no mínimo, uma atualização 
por dia. 
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2. Dados Estatísticos 
 

Os dados abaixo foram extraídos durante os dias 9 de setembro e 9 de outubro 
de 2009 através do Google Analytics. 
 
 

Total de acessos únicos diários 
 

 
 
 

Visão geral dos visitantes (por mês) 
 

 
 
 

Fontes de tráfego (por mês) 
 

 
 
 

Total de páginas exibidas por dia (Pageviews) 
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Visitas vindas de todas as partes do mundo 
 

 
 
 

 

Outras informações: 
 
Feeds: 427 leitores via e-mail 
Twitter: 1351 seguidores no Twitter 
Pagerank: 4 
Artigos publicados: 800 
 
Período dos relatórios: 9 de setembro à 9 de outubro de 2009 
 
 

 
3. Porque anunciar? 
 

A vantagem de anunciar no Design Tecnológico é que você receberá uma boa 
quantidade de visitas diárias. Além disso, a divulgação em blogs é de forma rápida, 
simples, eficiente e de baixo custo. 
 

O Design Tecnológico tem um público que vai de jovens de 15 anos até pessoas 
mais experientes, devido ao seu conteúdo diversificado e que auxilia as pessoas na 
internet. Com a popularização das redes sociais os blogs transformaram-se em uma 
excelente opção de acesso ao público que consome os mais variados produtos e 
serviços.  
 

Por ter uma linguagem dinâmica e de fácil acessibilidade, o leitor do blog 
procura informação e interatividade, e por isso, os blogs tornaram-se uma importante 
forma de adquirir novos conhecimentos e entretenimento. 
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4. Formatos de anúncios e custos 
 

 

INVESTIMENTO 
 
1 - CABEÇALHO - 728x90 
Local: Topo do Blog 
Exibição: Todas as páginas 
Valor: R$ 200,00 por mês 
 
2 - Quadrado 250X250 
Local: Sidebar do Blog 
Exibição: Todas as páginas 
Valor: R$ 150,00 por mês 
 
3 – Banner 468x60 
Local: Principal e Rodapé dos posts 
Exibição: Todas as páginas de posts 
Valor: R$ 100,00 por mês 
 
4 – Banner 125x125 
Local: Sidebar do Blog 
Exibição: Todas as páginas 
Valor: R$ 50,00 por mês 
 
Observação: 
Caso tenha uma proposta diferenciada, 
entre com contato através do 
formulário de contato do blog ou pelo 
email designtecnologico@gmail.com. 
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5. Serviços opcionais 
 
Caso queira mudar o visual do seu blog ou criar um novo projeto visual para seu site 
entre com contato pelo formulário de contato do Design Tecnológico. 
 
Para saber mais sobre os serviços acesse o link: 
Serviços de Design, Otimização e Criação de Blogs em Wordpress 
 
5.1 Investimento 
 
Criação de Layout para blogs 
- Criação do topo do blog; (Obs.: Deverá ser enviado o logotipo do site) 
- Criação de menus personalizados para as categorias do blog; 
- Banner nos formatos: 
 - 468x60 
 - 250x250 
 - 125x125 
Valor: R$ 200,00. 
 
Criação de Logotipos 
- Crio algumas opções de logos e envio para aprovação. 
Valor: R$ 150,00 
 
Outros Serviços 
- Diagramação de Jornal: R$ 15,00 por página 
- Diagramação de Revista: R$ 20,00 por página 
- Criação de anúncio publicitário: R$ 70,00 por anúncio 
- Criação de banners para Blogs: R$ 30,00 por banner 
 
 

6. Forma de pagamento 
 
O pagamento deverá ser feito via depósito bancário. 
 
 
 

7. Como anunciar 
 
Para anunciar no Design Tecnológico, basta preencher o nosso formulário de contato ou 
enviar um email para designtecnologico@gmail.com. Caso tenha uma sugestão 
diferente das disponibilizadas neste Media Kit, entre em contato informando a proposta 
para análise. 
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