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O site foi criado em setembro de 2014 e aqui 
você encontra informações atualizadas 
diariamente sobre diversos segmentos 
como séries, filmes, hq’s, action figures, 
games e vídeos interessantes. Então se você 
gosta não deixe de acessar nosso site 
e fique antenado nas principais notícias
e novidades.

 
Quem Somos?

Para você que curte informação de qualidade sobre diversos 
temas do universo nerd/geek e cultura pop, mas está 
cansado de visitar vários sites ou ver sempre as mesmas ma-
térias (aquele velho Control+C/Control+V), conheça o site 
Não Sei Nada, sua nova opção de conteúdo na internet.



Nossa Equipe

A cada dia os números aumentam e o trabalho também, 
assim como o orgulho da nossa equipe, que está crescendo 

e se esforça cada vez maispara apresentar um trabalho 
diferenciado e de qualidade.

Phelipe Melo Carina Rodrigues Fernanda RodriguesGabriella Boiani



Nossos números:

2016 foi um ótimo ano, nossa audiência aumentou e
 tivemos cerca de 133.000 visualizações de quase 

60.000 visitantes



Nossos números:

Nosso alcance mensal é de 23 mil views e 10 mil visitantes



Nossos números:

Neste período tivemos visitantes de 99 países diferentes. 



Perfil dos visitantes



Perfil dos visitantes
Faixa etária



Perfil dos visitantes
Localidade BR



Nossos seguidores:

                                  Nosso site tem 457 seguidores ativos.
 

304 
curtidas

34 
seguidores

48 
inscritos

21.479 views

171
seguidores

       Estamos presentes também nas 
principais redes sociais com 

postagens diárias



Destaques

Em 2016 nosso site foi 
destaque na fanpage 
WordPress.com Brasil
sendo apresentado 
como uma nova opção 
de conteúdo nerd e
cultura pop.



Cobertura de Eventos

Marcamos presença em diversos eventos, 
confira alguns deles:

- CCXP 2014, 2015, 2016
- Star Wars Run 2015 e 2016
- Pré-estreias, Cabines, Coletivas de Imprensa,
Junkets e Press Summit (Disney, Warner Bros.,
Fox Film, Sony Pictures, Paramount Pictures,
PlayArte, California Filmes, Playstation, HBO, 
Acer) 
- FestComix 2016
- Brasil Game Show 2016



- Podcast

No final de 2016 iniciamos o 
Podcast NãoSeiNada, um 
programa de aúdio onde 
debatemos de forma 
descontraída e divertida
diversos temas do universo 
nerd/pop. 



Formato de Anúncios

Para atender diferentes públicos temos a disposição 
iversas opções de espaços publicitários. Confira algumas 
opções:

- Banner Lateral Topo 
Formato 300x250 pixels / 
                  370x518  pixels

Com conteúdo e período 
a ser definido pelo anunciante

Banner Lateral



- Banner Rodapé
Formato - 468x100 pixels
Com conteúdo e período 
a ser definido pelo anunciante

- Banner Lateral Base- 
Formato 300x250 pixels
Com conteúdo e período 
a ser definido pelo anunciante

Banner lateral 
base

Baner rodapé



- Publieditorial

Matéria especial com tema 
escolhido pelo anunciante 
(link de indicação 
para site escolhido) que ficará 
em destaque pelo período de 
7 dias.



- Vídeo Unbox

Matéria especial com produto 
escolhido pelo anunciante, 
link de indicação para site 
escolhido e vídeo que ficará 
em destaque pelo período de 
7 dias.



- Postagens nas redes sociais 
(Facebook, Twitter, 
Instagram e Canal no 
Youtube) , além de Sorteios 
promocionais (data e 
produtos disponibilizados 
pelo anunciante)



- Podcast

Programa de aúdio sobre 
diversos temas do universo 
nerd/pop. Opções de anuncios: 

- Programa temático escolhido 
pelo anunciante;
- Spot/ testemunhal com des-
crição de produtos com co-
mentários
-Menção do patrocinador 
(abertura do programa) 



Quem já anunciou:



Para mais informações e valores envie e-mail para 

comercial.naoseinada@gmail.com

ou nos contate pelo telefone / whatsapp

(11) 98329-0429

Agradecemos sua visita!


