


O TudoCelular é o mais 
importante portal
brasileiro focado no mun-
do móvel

6.000.000
Usuários únicos / mês

25.000.000
Visualizações de página / mês

400.000
Assinantes da Newsletter

5 min

Tempo médio de 
permanência no site

56%

40%

4%





Mais de 50 
notícias diárias: 

testes e análises de aparel-
hos, aplicativos e serviços, 
rumores, vazamentos, pro-

moções, previsões e editori-
ais

Notícias



Fichas Técnicas
Mais de 4.000 
aparelhos com 
imagens de alta 
qualidade. Um sistema 
revolucionário baseado em um al-
goritmo sofisticado foi desenvolv-
ido pela nossa equipe técnica. O 
algoritmo permite o usuário avaliar 
o custo vs benefício de todos os 
aparelhos analizando 
automaticamente 
parâmetros como: 
análises, comentários, 
especificações técnicas e preços

O TudoCelular oferece o mais completo e 
diariamente atualizado arquivo de especificações técnicas de 
aparelhos da internet



Compare
Um poderoso 

mecanismo que 
compara entre 

aparelhos as suas 
diferentes 

especificações como: tama-
nho real, dados técnicos, 

resolução 
da tela, qualidade 

de imagem e 
poder de 

processamento



Review

Todos os aparelhos lançados no mercado 
são cuidadosamente testados pela equipe 

do 
TudoCelular para análises 

altamente profissionais



Video Review
O mais completo arquivo de 

análises em vídeo de aparelhos 
da internet



Celulares

Um avançado 
mecanismo de 

busca que permite os 
usuários encontrar 
todos os aparelhos 

disponíveis no 
mercado escolhendo: siste-

ma operacional, 
qualidade de câmera, tama-

nho e resolução da tela, 
especificações de hardware 

e software, peso, redes 
compatíveis, 

funcionalidades e preço



Preços

Para cada aparelho, os usuários podem facilmente encontrar as 
melhores ofertas disponíveis nos principais sites de e-commerce e de comparação de 
preços. Com um único click, o usuário chega à 
página de compra



Adv
Formatos 
de anúncio



Formato de maior destaque, no ca-
beçalho. Impresso em todas as  pá-

ginas do site.

Preço: R$ 18,00 CPM

Leaderboard (728x90)

Box (300x250)

Formato localizado em área de grande vis-
ibilidade, com ótima taxa de cliques. É im-

presso em 
todas as páginas do site, 

exceto na Busca Telefone e 
Compare.

Preço: R$ 18,00 CPM



A solução de “pairar o 
mouse para expandir” 
permite que o anunciante trabalhe 
com produções maiores a partir de 
um 
espaço de display tradicional. Ima-
gens, vídeos e arquivos flash estão 
disponíveis para esta solução

Preço: R$ 25,00 CPM

Caixa expansível



A solução ideal para 
produções desenvolvidas 
verticalmente. A posição 
no topo da coluna direita 

garante uma grande 
visibilidade

Preço: R$ 25,00 CPM

Half Page (300x600)



A SKIN é um formato espe-
cial. O anúncio do anunciante 

preenche 
todos os lados da 

página. Essa solução é ideal 
para atingir e 

impactar com grande força 
a audiência. A taxa média de 

clicks é 
significativamente 

maior do que 
qualquer formato 

tradicional

Preço: R$ 45,00 CPM 

Skin



O espaço do anúncio é 
sobre o centro do da 
página. A página do site 
fica com um tom mais 
claro para atrair a atenção 
do usuário para o anúncio

Preço: R$ 45,00 CPM

Overlayer



 O espaço do anunciante 
ocupa toda a largura da 

página com uma altura de 250 pixels. 
Ao pairar o mouse sobre o espaço, 

isso é 
expandido para 500 pixels. Imagens, 

vídeos e arquivos flash estão dis-
poníveis para essa solução

Preço: R$ 45,00 CPM

Masthead expanding
(980x250)



É a solução que 
garante o maior nível de visibili-

dade com 
cobertura completa na página 
inicial (Dominação da Home-

page). Todos os 
espaços disponíveis da página 
são dedicados para um único 

anunciante

Preço: R$ 70,00 CPM 

Skin + Lead + 
Box (300x250)



Artigos promocionais na página inicial 
Estas soluções com links diretos para seu site 

também agregam valor para atividades de SEO 
Link Building, Facebook Post e Instagram Post.

Preço: R$ 3.000 por artigo 

Artigos promocionais



Uma vez por mês, dentro da nossa 
newsletter enviada para mais de 400 
mil 
assinantes, um artigo 
promocional será dedicado às oper-
ações, novidades e descontos

Preço: R$ 3.000 por envio de Newsletter 

Newsletter
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