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MEDIA KIT 

BLOG DO ANDRÉ GUGLIOTTI 
 

André Gugliotti é um dos profissionais referência em Magento no Brasil, 

escrevendo regularmente em seu blog sobre a plataforma desde 2010. É consultor em 

comércio eletrônico, professor e palestrante internacional e ainda autor de livros sobre 

Magento, como Lojas Virtuais com Magento e Temas em Magento, publicados pela Novatec. 

Entre 2010 e 2014, o blog manteve uma média de 120 posts por ano, ou seja, 

duas publicações por semana, sempre com conteúdo original, falando sobre Magento, 

desenvolvimento, estratégia e planejamento de lojas. Nosso foco é composto por profissionais 

e lojistas que utilizem o Magento e queiram formar uma visão abrangente do segmento, sem 

ficar preso às questões técnicas comuns. 
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Nos quatro anos em que o blog está no ar, o número de visitas sempre aumentou, 

chegando a uma média de 250 visitas diárias no primeiro semestre de 2014, fortemente 

identificadas com a plataforma Magento ou em busca de informações sobre comércio 

eletrônico com Magento. 

Ainda assim, a média de 250 visitas é resultado de uma variação durante a 

semana (os fins de semana apresentam pouquíssimas visitas). Em dias úteis, nossa visitação 

fica na casa de 300 pessoas por dia e em algumas datas, o blog vem atingindo picos sólidos na 

casa de 400 visitas diárias. 

Como se vê no gráfico abaixo, extraído do Google Analytics, a tendência é de 

crescimento e a distribuição entre os visitantes tende a crescer na direção daqueles que 

retornam ao site por gostarem do conteúdo – 10% de nosso tráfego é direto, ainda que o 

sobrenome Gugliotti não seja de fácil digitação – facilitando a fixação das marcas 

patrocinadoras em suas mentes. 

Para o segundo semestre de 2014, trabalhamos para uma consolidação na casa de 

350 visitas diárias, uma melhoria no acesso nos fins de semana e a meta de 500 visitas nos dias 

em que postamos conteúdo novo. Nossa página no Facebook acaba de atingir mil fãs e 

devemos trabalhar para dobrar esse número em um período de 12 meses. 

 

 

 

Iniciamos também um trabalho de abertura do blog, passando a tratar de 

assuntos mais amplos, ainda na área de comércio eletrônico mas não mais restrito a Magento. 

Já estamos melhor posicionados nessas palavras e esperamos que esse trabalho se reflita em 

mais visitas em 2015.  
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COMO PATROCINAR O BLOG 

POSTS PATROCINADOS 
 

Se você quiser inserir um conteúdo falando sobre sua empresa, marca ou 

produto, você pode contratar um post patrocinado. Esse tipo de ação é a melhor forma de 

apresentar conteúdo a seus potenciais clientes e ainda angariar links de qualidade para seu 

website. 

 

 
 

Um post patrocinado fica no ar por tempo indeterminado – garantimos um 

período mínimo de seis meses – e está sujeito às seguintes diretrizes: 
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a) o post não pode ser maior que 4.000 caracteres e deve ter uma linguagem que 

privilegie o conteúdo, não podendo ser puramente comercial. 

b) o post será submetido à aprovação e pode ser recusado se acharmos que não se 

encaixa no perfil do blog. 

c) a imagem do post deve ser de propriedade do patrocinador ou licenciada como 

Royalty Free. 

d) acima do post é inserido uma identificação de aquele post é patrocinado e o 

conteúdo é oferecido pelo patrocinador. 

e) é possível colocar links desde que eles não levem pra páginas com conteúdo 

ofensivo ou ilegal; se a qualquer momento detectarmos essa prática, os links são 

desativados. 

O post patrocinado custa R$ 600,00, pagos à vista no momento da contratação. 

Caso o conteúdo seja recusado por não atender às políticas de publicação, o valor é devolvido 

integralmente. 

 

INSERÇÃO DE BANNERS 
 

Atualmente, temos três posições para inserção de banners em nossas páginas: 

duas na lateral direita e uma no rodapé. Cada posição é compartilhada com outros 

anunciantes e conta com suas dimensões específicas. 

Os banners podem ser trocados uma vez a cada 90 dias e devem sempre ser 

enviados em até 5 dias úteis da data prevista para o início da publicação. Marcamos sempre os 

links com as tags de controle do Google Analytics, o que significa que você pode acompanhar 

os cliques oriundos de nossas páginas e avaliar o resultado oferecido em cada posição. 

 

Nas páginas a seguir, você encontra as posições disponíveis, lembrando que todas 

as artes devem ser fornecidas pelo cliente: 
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Posição: R1 

Localização: topo da coluna direita, aparece em todas as páginas, com exceção das 

institucionais 

Anunciantes: 4 simultâneos, exibição de um por vez, aleatório 

Valor: R$ 480,00 por seis meses de veiculação 

Tamanho: 300x250 px 

 

 

 

Posição: R2 

Localização: metade da coluna direita, aparece em todas as páginas, com exceção das 

institucionais 

Anunciantes: 4 simultâneos, exibição de um por vez, aleatório 

Valor: R$ 360,00 por seis meses de veiculação 

Tamanho: 300x250 px 
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Posição: F1 

Localização: centro do rodapé, aparece em todas as páginas 

Anunciantes: 4 simultâneos, exibição de um por vez, aleatório 

Valor: R$ 360,00, por seis meses de veiculação 

Tamanho: 250x250 px 

 

 


