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Quem Somos

O TECNOetc teve início como um canal no 
YouTube, especializado em fazer reviews 
sobre tecnologia e aparelhos eletrônicos.

É adiministrado pela SixHeads  Studios, hoje 
ele faz parte do grupo Nerdice e seus vídeos 
da rede Paramaker.

O TECNOetc, além de seu canal de vídeos 
no YouTube, abrange também um site com 
notícias diárias, integrado as redes sociais  
Facebook, Google+  e Twitter.
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O público do TECNOetc é formado tanto por pessoas que 
gostam e acompanham o mundo da tecnologia quanto por 
pessoas que têm dúvidas em relação a um ou outro 
aparelho ou desejam conhecer as suas características e 
funcionalidade antes de adquiri-lo.

Este público é composto em sua maioria por homens, 
com idade entre 18 a 34 anos, principalmente da região 
sudeste. Os interesses deste público envolvem 
tecnologia, games, automóveis, ciências, esportes, livros, 
quadrinhos, música e cinema.
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Estatisticas
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Redes Sociais

O TECNOetc tem muita força nas redes 
sociais. Suas notícias, artigos e reviews são 
publicados tanto no Facebook quanto no 
Twitter.  Também estamos no Google+.

O conteúdo tem por objetivo gerar discussão 
entre o público para que possamos 
conhecê-lo e aprimorar o desenvolvimento de 
material no sentido de atingir esse público da 
melhor maneira possível.

O público participa com seus pontos de vista e 
opiniões, críticas e sugestões e com isso, gera 
compartilhamentos que aumentam o alcance 
da audiência. 



Anuncie no TECNOetc

Os investimentos no TECNOetc se tornam relevantes 
se considerarmos que o anúncio através da Internet, 
além de estimular a participação dos consumidores 
fora da rede, efetivamente pode se concretizar em 
venda imediata pela versatilidade possível apenas 
pela revolução da Internet.

O TECNOetc se concentra em divulgar informação 
relevante e de qualidade sobre tecnologia para todos os 
seus leitores e expectadores. O propósito é mantê-los 
atualizados sobre o que acontece no mundo da 
tecnologia e, principalmente ajuda-los a compreender 
os produtos apresentados antes da decisão de compra.



Formato 

Unidade: CPM

Superior 

Superior  Expansível

Inferior

Superior Segmentado com vídeo

Inferior Expansível

Skyscraper

Full Banner

DHTML - Todas as Homes

Rich Media Flutuantes -Todas as Homes

720 x 90 pxFull Banner

300 x 250 px

Banner Superior

Tabela de Precoss

Banners



Formato 

Intervenção (1 dia)

Personalização com Intervenção (1 dia)

Personalização Seções

Personalização (1dia)

Trailer Booster - Antes da abertura

Botão Contagem Regressiva (3 diárias)

Botão Contagem Regressiva (5 diárias)

Unidade: CPD

Home Page
Tabela de Precoss



Formato 

Concurso Cultural +2 posts (twittwer e facebook) (1 Episódio)

Merchandising + Packshot / Vinheta (1 Episódio)

Ações no programa + Maratona 1 Game (1 Episódio)

Product Placement + Merchandising + Packshot / Vinheta (1 Episódio)

Product Placement + Merchandising + Packshot / Vinheta (4 Episódios)

Videos
Reviews ou Materias

Tabela de Precosss
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www.tecnoetc.com.br

contato@tecnoetc.com.br

(21) 3549-0666
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