


8.000.000

O TudoCelular é o mais  
importante portal brasileiro 
focado no mundo móvel.

TUDOCELULAR

USUÁRIOS ÚNICOS / MÊS

35.000.000
VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA / MÊS

1.000.000
ASSINANTES DE NOTIFICAÇÕES
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no site:
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NOTÍCIAS 
Mais de 50 notícias 
diárias: testes e análises 
de aparelhos, aplicativos 
e serviços, rumores, 
vazamentos, promoções, 
previsões e editoriais. 



FICHAS TÉCNICAS 
Mais de 4000 aparelhos com 
imagens de alta qualidade. 
Um sistema revolucionário 
baseado em um algoritmo 
sofisticado foi desenvolvido 
pela nossa equipe técnica. O 
algoritmo permite o usuários 
avaliar o custo vs beneficio 
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: 
tamanho 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. 



CELULARES
Um avançado mecanismo de 
busca que permite os usuários 
encontrar todos os aparelhos 
disponíveis no mercado 
escolhendo: sistema 
operacional, qualidade de 
câmera, tamanho 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 diponíveis nos principais 
sites de e-commerce e de comparação de preços. Com 
um único click, o usuário chega à página de compra. 



ADV EDITORIAL 



PUSH NOTIFICATIONS
Com mais de 1 milhão de assinantes, 
segmentados por dispositivo de interesse,  
o TudoCelular é a melhor forma de
promover suas ofertas.

Lorem ipsum dolor sit amet, urgent 
consectetur adipiscing elit cras 
Read more

Preço: USD 1,000



ARTIGOS PROMOCIONAIS
Com mais de 50 notícias publicadas 
diariamente, o TudoCelular é o local ideal 
para promover artigos e ofertas na página 
principal. 

Xiaomi 6 horas atrás

Xiaomi 6 horas atrás

Preço: USD 700.00



STORIES
Formato localizado em área de 
grande visibilidade, com ótima taxa 
de cliques.

Preço: USD 700.00



ADV FORMATOS DE ANUNCIO 



VIDEO REVIEW
O mais completo arquivo 
de análises em vídeo de 
de aparelhos da internet. 
Preço: USD 2,000



LEADERBOARD (728x90)
Formato de maior destaque, 
no cabeçalho. Impresso em 
todas as páginas do site.

Preço: USD 4.00 CPM

BOX (300x250)
Formato localizado em área de 
grande visibilidade, com ótima 
taxa de cliques. É impresso em 
todas as páginas do site, exceto 
na Busca Telefone e Compare.

Preço: USD 4.00 CPM



BOX MOBILE (336X228)
Formato localizado em área de 
grande visibilidade, com ótima taxa 
de cliques.

Preço: USD 4.50 CPM



HALF PAGE (300x600)
A solução ideal para produções 
desenvolvidas verticalmente. A 
posição no topo da coluna direita 
garante uma grande visibilidade.

Preço: USD 4.00 CPM



SKIN
A SKIN é um formato especial. 
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: USD 4.00 CPM



MASTHEAD (980x250)
O espaço do anunciante ocupa 
toda a largura da página com uma 
altura de 250 pixels.

Preço: USD 5.50 CPM



SKIN + LEAD 
+ BOX (300x250)
É a solução que garante o maior 
nível de visibilidade com 
cobertura completa na página 
inicial (Dominação da 
Homepage). Todos os espaços 
disponíveis da página são 
dedicados para um único 
anunciante.

Preço: USD 12.00 CPM



SKIN + MASTHEAD 
+ BOX (300x250)
É a solução que garante o maior 
nível de visibilidade 
com cobertura completa na 
página inicial (Dominação da 
Homepage). Todos os espaços 
disponíveis da página são 
dedicados para um único 
anunciante.

Preço: USD 15.00 CPM



PROPOSTAS PARA ECOMMERCE 



COMPARATIVO  
DE PREÇOS 
Muito mais visibilidade graças a 
uma posição premium, acima de 
todas as outras lojas online. 



ORGANIZAÇÃO  
TÉCNICA 
A oferta da sua loja exibida 
logo no início da página 
dedicada ao produto no 
TudoCelular.com. Uma 
posição exclusiva sem 
nenhum outro concorrente. 



ARTIGOS 
Ao final de todos as pautas 
relacionados a um dispositivo são 
exibidos os melhores preços de 
forma nativa, com apresentação 
amigável, como se fosse 
continuação do artigo. 
É possível ter um texto dedicado 
destacando a oferta da sua loja e 
com apresentação personalizada 
com o seu logotipo. 



GUIAS DE COMPRAS  
E ANÁLISES
Em nossos guias de compras, 
recomendamos os melhores 
dispositivos para qualquer 
necessidade do usuário, 
acompanhados das três melhores 
ofertas para cada produto. 

É possível ter sua loja sempre 
visível entre os três melhores, 
independentemente do preço.



For more information: marketing1@tudocelular.com 


