


Com um olhar diferente, o conceituado 
jornalista Sidney Rezende comanda o SRzd.

Com 11 anos de existência, a meta agora é 
atingir 10 milhões de pageviews mensais 
com um novo produto, adequado aos novos 
tempos do jornalismo.



Jornalismo sério

Clareza, isenção, objetividade, 
seriedade… algumas das palavras 
lembradas pelos leitores ao definir o 
SRzd.

*Pesquisa com leitores realizada em 
setembro de 2016.



Carnaval
Além de cobrir os principais temas do 
Brasil e do Mundo, o SRzd é reconhecido e 
respeitado como a mais completa 
cobertura de Carnaval do Brasil.

Nossa equipe está o ano inteiro nas 
escolas, nos ensaios e na torcida da maior 
festa popular do mundo!



Audiência

639 mil visitantes únicos
6.5 milhões de pageviews

Milhares de pessoas acessam o SRzd! 

9Maracanãs
Lotados todos os meses

68% mobile

32% desktop

Fonte: Google Analytics



Perfil dos Leitores

44% 56%18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Idade Sexo

Fonte: Google Analytics







Possibilidades



Mídia Display
Formatos de anúncios tradicionais (IAB) 
rotativos no site.

Formatos disponíveis:

★ 970 x 250
★ 970 x 90
★ 728 x 90
★ 300 x 250
★ 300 x 600

Inventário/mês: 5 milhões de impressões



Patrocínio
Projetos customizados patrocinados oferecem 
alta rentabilidade e retorno para a sua marca!

TIPOS DE DEMANDA

➔ Cobertura de eventos

➔ Lançamento de produto

➔ Fixação de atributos da marca

➔ Valorização e explicação das 

características do produto

➔ Apoio e repercussão de campanhas

EXEMPLOS
➔ Seminário de Carnaval
➔ Prêmio SRzd Carnaval
➔ Rádio SRzd
➔ Bastidores do Carnaval 

(Ano Inteiro)
➔ Cobertura de Carnaval (do 

primeiro dia de desfiles 
até apuração)

➔ Blog patrocinado



Publieditorial
Conteúdo produzido pela equipe SRzd ou pelo 
anunciante, será adaptado e promovido no site e 
nas redes sociais.

O pacote contempla:

➔ 1 artigo
➔ 7 dias fixado na Home
➔ Post no Twitter e Facebook



Tipo Formato Compra Preço

Mídia Display Diversos Formatos CPM R$ 75,00

Vídeo inline MPEG ou MOV CPM R$ 90,00

Patrocínio A combinar Mensal Sob consulta

Publieditorial Conteúdo 
Promovido

7 dias R$ 5.000,00

Tabela de Preços

Consulte nossos pacotes mensais.
Condições de pagamento: 30 DFM



Principais parceiros



Contato

Sabrina Pirrho 
sabrina.pirrho@srzd.com
[21] 3042.6377
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