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UMA OPORTUNIDADE DE PARCERIA

Um momento, apenas um pouco do teu tempo. É isso que pedimos 
para você que irá ler estas próximas informaçoes. Sabemos das rotinas 
administrativas que uma empresa tem, mas queremos muito que você 

conheça a Revista Série Z, para ver o que podemos oferecer, uma opção a 
mais de exposição da marca. Uma relação de parceria.



 quem somos

Futebol. Uma palavra e muitas emoções, independente da divisão. 
Na Revista Série Z, o que interessa são as histórias de um outro futebol, o lado B, 

aquilo que a grande mídia esportiva não mostra.

Os holofotes deste espaço estão focados para o Futebol Alternativo, 
pois lá se encontra um lado apaixonante do esporte mais importante do mundo.

São inúmeras as histórias: jogadores, clubes, campeonatos, estádios, geopolítica, 
modos de ver o mundo. O futebol é grande. Gigante. E aqui mostramos o quão é divino.

Em 2013, “a” Série Z nasceu como “o” Série Z, um blog para contar histórias do futebol 
alternativo. O tempo passou e como forma de ampliar nosso alcance, em dezembro de 2015, 

deixamos de ser um blog que tem uma revista, para acima de tudo, sermos revista digital, como 
parte de um Trabalho de Conclusão de Curso, em Jornalismo, pela Faculdade Maringá.

Estamos crescendo a cada dia, com alcance em variados públicos, conforme mostraremos adiante.



ONDE ESTAMOS

revistaseriez.org

@revistaseriez

issuu/seriezrevista

/revistaseriez

@revistaseriez



A REVISTA

A Revista Série Z não tem como foco, o futebol da grande mídia, mas um nicho 
específico que abarca clubes, campeonatos e jogadores não agendados. 

O lado alternativo do esporte.

Nosso foco é que possíveis anunciantes tenham relação com a temática do 
periódico, por isso buscam-se empresas que possuem venda online ou que 

atendam pessoas de todo país (e/ou mundo). Empresas que têm relação com as 
pautas propostas em cada edição.

Desde a nossa primeira edição, nossas revistas passaram da marca de 300 mil 
pessoas alcançadas no Facebook e com números expressivos no Issuu, uma rede 

de compartilhamento nova e crescente, onde passamos dos 40 mil acessos e 
mais de 150 mil impressões (pessoas que viram a revista em algum espaço).

Vamos mostrar um resumo dos números que alcançamos.



Diferencial
Única revista digital especializada em futebol alternativo

Formato
Digital - conteúdo sem fronteiras

200 mm x 240 mm

Público Alvo
Amantes do futebol alternativo, que torcem por equipes menores ou têm 

interesse em um outro lado do futebol

Páginas
Flexível ao projeto gráfico (entre 60 e 80 páginas)

Periodicidade
Flexível (mensal ou a cada 45 dias)

projeto editorial



algumas das PRIMEIRAS EDIÇÕES

#1
ISSUU

Cerca de 3.500 leituras

#2
SITE

Cerca de 3.000 acessos

#4
SITE

Cerca de sete mil visualizações

FACEBOOK
Mais de 70 mil pessoas alcançadas



EDIÇÕES RELEVANTES

#7
FACEBOOK

Mais de 30 mil pessoas alcançadas 
| Mais de 700 interações (curtidas, 
comentários e compartilhamentos)

#11
ISSUU

Cerca de duas mil visualizações | 
Maior matéria publicada na revista

FACEBOOK
Mais de 26 mil pessoas alcançadas

#10
SITE

Mais de 10 mil visualizações e 
cerca de 50 mil impressões



+ EDIÇÕES RELEVANTES

#17
REDES SOCIAIS

Mais de 3.000 interações no 
Facebook, Instagram e Twitter. 

ESTABILIDADE
Público fidelizado ao guia

#18
DIFERENCIAL

Nossa principal atração em 2018. 
Contamos com um colaborador em 

Portugal e fomos recomendados 
pelo site Trivela.

#19
ESTABILIDADE

Assumimos a responsabilidade 
de ser a casa da Série D, pois os 

seguidores sabem que seus times 
terão espaço nas nossas redes



AS ÚLTIMAS EDIÇÕES

#24
COMPROMETIMENTO

Clubes novos têm mais dificuldades 
para serem inseridos na mídia e por 
isso criamos a versão exclusiva de 

estreantes dos Estaduais

#25
OBJETIVO

Aproveitando-se de uma viagem 
familiar, separamos um tempo para 
o turismo esportivo. Nosso foco, é 

que isso se torne um trabalho



AS PRÓXIMAS EDIÇÕES

#26 | 24 de abril
O Guia da primeira edição da liga 
profissional da Canadian Premier 

League.  

#27 | 3 de maio
Quarta edição da nossa maior 

publicação anual



redes sociais
site FACEBOOK

TWITTERINSTAGRAM

A ascensão é visível em nosso site. Em 2017, o número de visitas que tivemos 
foi maior que o todo o primeiro quadriênio da marca! Em 2018, mantemos os 
bons números e para esse ano, a expectativa é de ultrapassar.

Como pode ser visto no quadro, estamos em uma 
ascenção diária, com conteúdo voltado para um 

público específico e apaixonado por futebol

Entramos com força no Instagram para espalhar nossa 
marca. O trabalho é feito em conjunto com outras 

redes, mas com publicações exclusivas, também

Em 2016, o Twitter 
passou a ser utilizado 

com mais intensidade. 
Por enquanto, temos 

mais de 4.600 seguidores. 
Já tivemos mais de 15 
citações durante uma 

transmissão nacional do 
Esporte Interativo, ESPN 

Brasil e DAZN Brasil!!!



ANUNCIE CONOSCO

Oferecemos a sua empresa uma maneira de contribuir com a nossa ideia e 
que sua marca possa conquistar novos clientes, em um trabalho que preza 

pela qualidade e compromisso com o público.

Os espaços de publicidade da revista se encontram nas primeiras páginas de publicação, 
pois são nestes que há uma maior visualização no meio digital, segundo as estatísticas 

que verificamos no Issuu. Também oferecemos espaços para publieditorial em nosso site e 
artes postadas nas redes sociais. Na próxima página, temos os valores de anúncios. 

Possuímos CNPJ, para que a nossa relação seja a mais profissional possível, com toda 
garantia para que possas formular essa parceria.

Caso você tenha interesse em anunciar na Revista Série Z, entre em contato conosco, 
respondendo este e-mail ou pelo (44) 99149-8276 [Felipe Augusto], para trocarmos 

uma ideia, sanar dúvidas e fechar negócio, quem sabe! Assim, esperamos.



valores - publicidade

TIPOS VALOR

Anúncio Revista - edição normal e Guia da Terceirona PR R$ 300,00 
(por edição, duas páginas)

Anúncio Revista - guias (Debutantes e específicos) R$ 500,00 
(por edição, duas páginas)

Anúncio Revista - guias (Série D e copas de seleções) R$ 800,00 
(por edição, duas páginas)

Site - Publieditorial R$ 90,00 (por postagem)

Site - Banner no topo do texto R$ 45,00 (por postagem)

Redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter) - 
Publicação de ação da marca (#publicidade incluída) R$ 200,00 (por postagem)

Redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter) - 
logo da empresa em arte própria (resultados, campeão ou curiosidade) R$ 50,00 (por publicação)

Redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter) - 
naming rights por arte própria (Melhores da Rodada da Série D, por exemplo) R$ 650,00 (por pacote)

Anúncio Vídeo trabalho futuro



muito obrigado,
por ter prestigiado e lido todo 
esse arquivo. Esperamos que 
você tenha gostado do nosso 
trabalho e que possamos ser 
parceiros na daqui adiante.

O futebol longe dos holofotes, 
uma paixão pelo alternativo


