
   APRESENTA SEU NOVO SITE 
 



/COLUNISMO DIGITAL 
 
Glamurama é o mais influente portal de 
 
comportamento, tendência, estilo de vida, moda 
 
e consumo do País. Há 13 anos no ar, o site foi 
 
criado pela jornalista Joyce Pascowitch e se tornou 
 
referência inclusive para a mídia internacional, sendo 

frequentemente citado por publicações como Vogue 

UK, Financial Times, New York Post e The New York 

Times. Segundo a revista Meio & Mensagem, em 

reportagem publicada em maio de 2009, a Internet 

é a mídia mais poderosa para se comunicar com 

os consumidores AAA. E, de acordo com pesquisas 

do Grupo GfK - MCF Consultoria & Conhecimento, 

o Glamurama é o mais acessado por esses 

consumidores. 

 



/COLUNISMO DIGITAL 
 
Agora o site Glamurama de Joyce Pascowitch, ganha novo 

visual e layout com mais interatividade e conteúdo: 

Em meio a muita expectativa, o Glamurama, site de notícias 

fundado pela jornalista Joyce Pascowitch há 13 anos, estreou 

seu novo layout, dia 8 de maio, depois de oito meses de muito 

trabalho em torno da nova plataforma, da identidade visual do 

site e da preocupação em manter o DNA de um dos veículos de 

comunicação de maior prestígio da internet brasileira. Com 

muitas ferramentas interativas, novas seções e mais espaço 

para o leitor manifestar suas impressões, o novo Glamurama 

segue firme com a proposta de indicar os caminhos para quem 

quer saber o que acontece no Brasil e no mundo com o charme 

que fez a história do site. A proposta também é trazer de volta 

as notas políticas, que tanto frequentaram a coluna de Joyce 

Pascowitch na Folha de S.Paulo, com mais força. Além, claro, 

de falar de consumo, festas, programa, cultura, comportamento 

e moda.  

 

 

 
 

 
 
 

 



/AUDIÊNCIA 
 
50 mil visitantes únicos/dia 
 4.000.000 page-views/mês - média 
 



/AUDIÊNCIA CATIVA E CRESCENTE 
 
2 semestre 2012 
 Page - views: 23.258.492 
 Visitantes únicos: 9.724.872  
 Novas visitas - média mensal: 48,45% 
 



/CONTEÚDO 
 
Glamurama mostra antes, dita tendências, revela o que acontece de mais bacana em vários segmentos: 
 
Modo de vida 
 
Moda 
 
Beleza 
 
Gastronomia 
 
Comportamento 

Cultura 

 Viagem 

Consumo 

 O Glamurama foi o pioneiro em retratar e divulgar o estilo e cotidiano das personalidades que são 
 
influenciadores e formadores de opinião da grande massa, servindo como um raio-x de comportamento. 
 



/CONTEÚDO 
 Glamurama conta com uma rede de blogs parceiros de formadores de opinião como a 
 
Consuelo Blocker,  Alberto Renault, Taxi Amarelo, Go Art, UPOST entre outros. 

São conteúdos diferenciados e hospedados com exclusividade pelo Glamurama. 

 

Há também canais customizados, criados especialmente para clientes que querem estabelecer 
 
um canal de comunicação exclusivo com seus consumidores. O conteúdo é customizado pelo 
 
Glamurama, o que traz inúmeras vantagens: além da visibilidade do site, a possibilidade da marca 
 
atingir um público alvo que tem o mesmo perfil dos leitores do Glamurama, ou seja, formadores 
 
de opinião, profissionais bem-sucedidos, consumidores de alto poder aquisitivo, da moda e das artes. 
 



/REDES SOCIAIS 
 
Glamurama foi pioneiro na integração do 

conteúdo editorial com as mídias sociais, 

reunindo no Twitter, Facebook e no Instagram uma 

grande comunidade de formadores de 

opinião que compartilham ativamente o 

conteúdo do site. 

 



/MERCADO DE LUXO 

/HÁBITOS DE MÍDIA 
 
“A Internet é a mídia mais poderosa 
 para se comunicar com os consumidores AAA.” 
 18/05/2009 Revista Meio&Mensagem 
 

54% - TV aberta 

55% - Rádio 

73% - Jornal 

79% - Revistas 

 82% - TV por assinatura 

97% - Internet 

 



/MERCADO DE LUXO SITES 

MAIS ACESSADOS 
 
Glamurama é o mais acessado pelos 

consumidores AAA. 

 Grupo GfK - MCF Consultoria & Conhecimento 
 

4% - site x 
 4% - site y 

6% - site z 

8% - site n 

8% - site b 

 12% - glamurama 
 



/AUDIÊNCIA 
 64% - feminino 

36% - masculino 

 
/FAIXA ETÁRIA 
 
12 a 19 - 5% 
 20 a 24 - 17% 
 25 a 34 - 34% 
 35 a 44- 32% 
 45 a 53 anos - 12% 
 
/GENTE DE TODO LUGAR 
 8% - Norte e nordeste 

7% - Centro Oeste 

 76% - Sudeste 

62% - São Paulo 

9% - Sul 

 

/PAÍSES QUE MAIS ACESSAM 
 Estados Unidos, Reino Unido, França, 

Canadá, Portugal, Espanha, Japão e Itália 

 

/CIDADES QUE MAIS ACESSAM 
 Sao Paulo 40,34% 

Rio de Janeiro 5,95% 

Campinas 3,53% 

Belo Horizonte3,52% 

Brasilia 2,70% 

 Curitiba 2,56% 

Salvador 2,42% 

 Ribeirao Preto 1,74% 

Santos 1,72% 

 Recife 1,61% 

Goiania 1,39% 

 Porto Alegre 1,33% 

Fortaleza 1,31% 

 Sao Jose dos Campos 1,22% 

Osasco 1,20% 

 Maringa 1,16% 

Santo Andre 0,98% 

Florianopolis 0,95% 

Contagem 0,91% 

Londrina 0,85% 

 



/FORMATOS PUBLICITÁRIOS 
 



/FORMATOS PUBLICITÁRIOS _Arroba Home 

 



/FORMATOS PUBLICITÁRIOS _Arroba Notas 

 



/FORMATOS PUBLICITÁRIOS _Dhtml 

 



/FORMATOS PUBLICITÁRIOS _intervenção 

 
/FORMATOS PUBLICITÁRIOS _Intervenção 

 



/FORMATOS PUBLICITÁRIOS _Selos 

 



/FORMATOS PUBLICITÁRIOS _Full Banner 

 



/FORMATOS PUBLICITÁRIOS _Super Banner 

 



/FORMATOS PUBLICITÁRIOS _Super Expansivel 

 



/TABELA DE PREÇOS 
 

Super banner DHTML 
 CPM | 728 x 90 Home, nota e fotos 
 
 

 
diária 
 

Full Banner Arroba Banner 
 CPM | 120 x 600 Notas 

20Kb 250 x 300 

 
20Kb 
 

Expansível DHTML 
 CPM | 728 x 300 Internas 

52Kb diária 
 

Intervenção 
 Home, notas e fotos 
 
diária 
 Intervenção 

 Internas 
 

internas 20Kb 
 

Arroba banner 
 Home | 300 x 250 
 

Notas  patrocinadas 
 Por nota 
 diária 20Kb 

 

Selo 
 Home, notas e 
fotos 
 
mensal | 120 x 60 

4Kb 
 

Canal 
customizado 
 

R$80    R$90 
 

R$4.750    R$4.000   R$20.000 R$6.000 
 

R$60 
 

R$6.000 
 

R$25.000 
 

R$8.000 
 

R$5.000 
 

R$50.000 
 



OBRIGADA 
 


