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CANSADO DE
ANUNCIAR
NAS PÁGINAS
AMARELAS?
ALCANCE
SEU
PÚBLICO ALVO
NO PÓS-LUTA
Seja mais efetivo e assertivo.
Com o

Pós Luta você pode ter

sua marca exposta em nossas
páginas de 1 a 2x por semana,
atingindo o público específico
que você desejar. Todo esse
material

será replicado nos

artigos do site, Instagram e
Twitter, dando ainda mais

exposição à sua marca.

POSLUTA.COM
P O R Q U Ê A N U N C I A R ?

O FUTURO DO
MERCADO DE MMA
NO BRASIL
O Brasil e o mundo vem sendo contagiado pelo MMA, e a
propagação do esporte só aumenta o número de praticantes
e interessados. MMA é a sigla para Mixed Martial Arts, que
em português significa Artes Marciais Mistas. Esta
modalidade, ou este conjunto de esportes transformado em
um só vem se desenvolvendo e despertando a curiosidade
do mundo inteiro.
Fonte: globoesporte.com

25%

EM PESQUISA DA
QUANTUM, 25% DA
BASE DE TV POR
ASSINATURA NO
BRASIL TEM
INTERESSE PELO
MMA.

39% 61%
FEMININO

MASCULINO

O PÚBLICO FEMININO CRESCEU DE
19% PARA 39% E SEGUE CRESCENDO.

37%

É QUANTO A IMGWME PLANEJA QUE
O EVENTO CRESCA
PELO MUNDO NOS
PRÓXIMOS CINCO
ANOS.

80%

DOS FÃS DIZEM
ASSISTIR A MAIS
DE UM EVENTO DO
UFC POR ANO,
SEJA AO VIVO OU
LUTAS GRAVADAS.

O Brasil parece mesmo ser a bola da vez na expansão da
marca UFC, e os números e os fatos só comprovam a tese.
"Quando tem jogo de vôlei você não vê os bares lotados para
assistir como na luta do Anderson Silva com o Vitor Belfort,
por exemplo", comenta Minotauro. "O UFC só é menor que o
futebol." diz o ex-campeão Brasileiro. Mais dados em
www.posluta.com

SILVIO E FLAVIO

EDITORES E REDATORES DO PÓS-LUTA

Formado em Administração
pela USP.

Graduação pela USP e
atualmente Anhembi Morumbi.

Trabalha no mercado
financeiro como analista de
investimento em ações.

Estagiário na área de finanças
em São Paulo.

Registro de Jornalista do
Ministério do Trabalho:
0082740/SP

Registro de Jornalista do Ministério
do Trabalho: 0080216/SP

HISTÓRIA DO SITE
Identificamos uma carência
em sites com conteúdo
mais analítico e profundo
sobre os eventos de MMA.
Com textos e notícias mais
elaborados e trabalhados.

Iniciamos primeiro criando um
layout simples e leve, depois
começamos a trabalhar o
conteúdo com notícias, resenhas,
artigos e imagens inpactantes.

Agora estamos aumentando
o tamanho do site,
melhorando conteúdo e ao
mesmo tempo procurando
por patrocínio para
continuar produzindo.
Nos encontre em outras redes sociais

COMO USAR PÓSLUTA

PARA EXPANDIR

SUA LOJA

A chave para o sucesso é

DIVULGAÇÃO EM
ANUNCIOS E REDES
Divulgação de seus produtos
e/ou serviços em postagens
periódicas em nossas redes
sociais, que somadas atinem
cerca de 10.000 pessoas.
Detalhe: podemos escolher o
perfil de consumidor que você
deseja alcançar. Por exemplo:
Apenas jovens entre 18 a 24
anos que tenham curtido uma
página de MMA ou fitness no
facebook.
Um banner ou anuncio em
imagem de sua loja ou produto
nos artigos e postagens do
nosso site.

POSLUTA

COBERTURA DE
EVENTOS DE MMA
PELO BRASIL
www.posluta.com

Já cobrimos eventos de MMA - UFC em especial, por
todo o país, como por exemplo: São Paulo, Brasília,
Fortaleza e Rio de Janeiro. Por onde o UFC passar
pelo país nos iremos, independente da distância.
Veja abaixo nossos últimos eventos:

BRASIL

Fortaleza, Ceará
Em Fortaleza, Ceará participamos do
“UFC Fight Night 106 Vitor Belfort vs.
Kelvin Gastelum” no recém
inaugurado Centro de Formação
Olímpica. Uma das arenas mais
mordernas do país.

Brasília, DF
Estivemos presentes
no “UFC Fight Night 95
Cyborg vs. Lansberg”
em Brasília, Distrito
Federal. Evento
realizado no Ginásio
Nilson Nelson.

São Paulo, SP
Em nossa cidade
cobrimos o “UFC Fight
Night 100 Bader vs.
Minotouro 2” no
Ginásio do Ibirapuera
além de outros
eventos do UFC.

Rio de Janeiro, RJ
No Rio de Janeiro,
estivemos presente no
“UFC Rio 2012 Aldo vs.
Hollaway” além de
outras três edições
como expectadores e
outros eventos
organizados pelo UFC.

Em 2015, apenas três
UFCs foram no país

Em 2017, três eventos
realizados no Brasil

2.2 %

2.5%

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UFC_events

O QUE NOSSO PÚBLICO
ALVO TEM INTERESSE.
DADOS BASEADOS EM
PESQUISA NO
FACEBOOK.

ACADEMIAS
E OUTROS SERVIÇOS

SUPLEMENTOS
PROTEÍNAS, BCAA, WHEY...

ROUPAS
E ACESSÓRIOS

RESTAURANTES
E OUTROS ESTABELECIMENTOS

COMIDAS FITNESS
E OUTROS ALIMENTOS

W W W . P O S L U T A . C O M

ESTATÍSTICAS
P O S L U T A . C O M

7.800mil

Nossos posts tem, em média, um
alcance de cerca de 25% da
nossa base de 7.800 usuários.

25%

Nos 3 primeiros meses do ano, nossa página apresentou um
crescimento de 24800%! Nesse período passamos de 31 likes
para ~7.800!

Para anunciar em nosso site, fale
com: flavio.doria@gmail.com ou
silvio.carvalho@usp.br

(11) 96302-8949
(11) 99205-1772

5 MOTIVOS PARA

ANUNCIAR
A MELHOR MANEIRA DE OBTER
ALCANCE EM TODO BRASIL
No Brasil a introdução da internet já atingiu mais de 43%, segundo o
IBGE, já somos 170 milhões de usuários acima de 16 anos, já o número
de smartphones já chega à 168 milhões. Analisando esses números me
pergunto o por quê não investir na internet. O microempreendedor
que opta por ignorar a internet está fadado ao atraso.

MARKETING DIGITAL
A indústria do marketing on-line é grande, complexa e
volátil . Quanto mais cedo você atacar o nervo direito de
um usuário de internet, mais cedo você estará à frente de
seus concorrentes. O Marketing digital ganhou muita
popularidade em 2016 com pequenas, médias e grandes
empresas criando sua presença on-line e promovendo
serviços e produtos através de vários canais digitais, tais
como: mídias sociais, websites e afins.

TRANSMITA SEUS VALORES
Qual a personalidade de sua marca? Qual seu posicionamento? Sua
empresa é mais tradicional ou moderna? Sua equipe é descolada ou
intelectual? Qual imagem você quer que seus clientes e mercado
tenham da sua marca? Descubra e compartilhe-os. Perceba seus
diferenciais e evidencie-os no intuito de tornar sua marca única.

PÚBLICO ALVO
Pense em abordagens incomuns. Personalize suas
mensagens de acordo com o cliente. Faça campanhas
para clientes que utilizam certo produto, apresentando
novos produtos e serviços que possam ser do interesse
deles. Divulgue seus diferenciais como bom atendimento,
proximidade e suporte agilizado. Seja único e mostre seus
benefícios de um modo estratégico para deixar seus
concorrentes para trás.

LUGAR CERTO PARA ANUNCIAR
Uma boa maneira é começar fazendo testes com pequenos
investimentos e medindo os resultados (verificar se houve
aumento de cliques, de visitas e de vendas). Há muitas
maneiras de fazer anúncios na internet: por links
patrocinados (destaques do empreendimento em
mecanismos de busca como Google e Yahoo) ou pelas
mídias sociais (canais nos quais se pode ter uma
segmentação de público-alvo mais refinada).

FONTE:
Revista Exame

REDES SOCIAIS
mídias sociais para micro-empreendedores

TWITTER
Você pode usar o Twitter para construir uma
audiência relevante. Nessa ferramenta você pode
estabelecer uma conexão entre seu público alvo e
sua loja ou negócio.

FACEBOOK
Facebook é uma grande oportunidade para
uma loja aumentar suas vendas seja online ou
físicas, nela você pode interagir com seu
cliente sobre o produto.

INSTAGRAM
Instagram é altamente pontual, você pode
atingir ao público diretamente, o conteúdo é
autêntico e relevante, e pode inspirar as
pessoas ou clientes a fazerem algo.

TUMBLR
Tumblr é um bom lugar para inovar e procurar
por clientes. Nele mais de 200 milhões de blogs
publicam cerca de 80 milhões de posts por dia.

PINTEREST
Pinterest é uma ferramenta online para
coletar e organizar imagens, se tornou
uma importante oportunidade para inovar.

www.posluta.com

