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APRESENTAÇÃO

Meu nome é Alex Kobayashi, e sou profissional da área de TI com
mais de 18 anos de experiência em tecnologia e gestão.

Eu tinha um blog como hobby de 2007 à 2012, publicando artigos
sobre gestão de TI e gerenciamento de projetos. A partir do dia 15
de janeiro de 2015, relancei o blog com domínio próprio e postagens
semanais.

Agora o foco são temas sobre gestão e empreendedorismo, além dos
assuntos de tecnologia. O blog tem como objetivo melhorar as
habilidades e conhecimentos dos jovens profissionais, trazendo
conteúdo e informação com textos próprios, além de notícias do
mercado para mantê-los sempre atualizados.
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AUDIÊNCIA 02

Período: 2015
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Pageviews:

119.612

Unique
Visitors:

16.471



AUDIÊNCIA 03
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PÚBLICO ALVO 04
O público alvo do site, são jovens profissionais que desejam crescer
em suas carreiras, ou criar seus próprios negócios. Abaixo o perfil
dos leitores neste período:
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FORMATOS DE MÍDIA 05
Publieditorial
Veiculação de conteúdo do cliente em formato de post, com publicação
por tempo indeterminado e compartilhamento em redes sociais.

Patrocínio editorial
Veiculação de um logo em todos os posts, como por exemplo:
“Oferecimento”. Opção de incluir uma imagem de background na
página inicial.

Texto pronto Texto desenvolvido pelo site

R$ 200,00 R$ 400,00

Patrocínio Mensal Patrocínio Semestral

R$ 800,00 R$ 3.200,00

R$ 1.200,00* R$ 4.800,00*

*incluso imagem no background da página inicial.



FORMATOS DE MÍDIA 06
Banner Principal
Disponibilidade: Em todas as páginas, abaixo do cabeçalho.

Banner Posts
Disponibilidade: Em todos os posts, antes do primeiro parágrafo.

Banner Rodapé
Disponibilidade: Em todas as páginas, antes do rodapé.

Banner Mensal

Principal R$ 800,00

Posts R$ 500,00

Rodapé R$ 200,00



Exposição 07



CONTATOS 08
Alex Kobayashi

11-98272-5900

www.alexkobayashi.com.br

alex@myteamwork.net

alex.kobayashi

linkedin.com/in/alexkobayashi

facebook.com/alexkobayashi.com.br

twitter.com/alex_kobayashi

plus.google.com/+AlexKobayashiBrBlog/


