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• Portal de informações e ações sustentáveis

• O grande centro de cidadãos com consciência ambiental, de estudantes a
biólogos e engenheiros ambientais

• O ponto de encontro para os que procuram colaborar com a proteção do
meio ambiente, inteirar-se das novidades políticas e legais do tema e dos
novos equipamentos, gadgets e designs verdes

• Mais de 700 indicações entre Internet, Revistas, Jornal, Rádio e TV

QUEM SOMOS
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• Blog de notícias sobre sustentabilidade, ecologia e
tecnologias/designs verdes

• Twitter e Facebook com postagens do blog, divulgação de links 
relevantes de terceiros e canal de comunicação rápida com o 
público

• Buscas na web através do sistema Google CSE

• Fornecimento de código para inserção da busca eco4planet em 
qualquer website

O QUE FAZEMOS
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DESTAQUE NA MÍDIA
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Conectar os seletos consumidores com alta consciência ecológica 

às melhores empresas de criação, produção e suprimento de 

produtos e serviços de vocação sustentável.

NOSSA MISSÃO
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ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES
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Perfil sócio-demográfico

• Divisão equânime entre homens e mulheres

• Jovens e adultos (target 18 a 34 anos: 66%)

• Alto grau de instrução (87% dos usuários com idade 18 anos ou mais cursam 
ou são formados no ensino superior, pós-graduação, mestrado ou doutorado)

• Predominância de solteiros (+80%)

• Renda familiar média-alta (80% acima de 4 salários mínimos e 27% acima de 
12 salários mínimos)

NOSSO PÚBLICO
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Perfil atitudinal

• Preservação e sustentabilidade: “Apoio a sustentabilidade” é o principal 
motivo para uso do eco4planet.

• “Eco Gurus”, formadores de opinião:

• 14% se identificam com o perfil máximo: “Estou sempre a procura de 
novidades relacionadas ao assunto, participo de eventos e 
manifestações, sou visto pelos amigos como um verdadeiro amante da 
Natureza”

• 61% com o perfil “Procuro me manter informado sobre questões 
socioambientais e dou meu apoio sempre que possível”

• 93% aceitariam pagar um valor adicional por produtos com “certificação 
verde”, menor consumo de recursos naturais/energia elétrica ou que 
apoiem causas socioambientais.

NOSSO PÚBLICO
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Postagem Patrocinada no Blog

• Receba toda a atenção do usuário

• Permite expor produtos ou serviços com todos os detalhes técnicos, conceitos, locais de
venda, etc.

• Além de textos, possibilita o uso de conteúdo rico como imagens, animações e vídeos

• Exibição na capa e na página de resultados de buscas no quadro de últimas postagens do blog

• Valor unitário: R$ 300,00

Facebook
• Mais de 56 mil fãs na página oficial

• Liberdade pra criação de textos, inserção de imagens, vídeos e links

• Valor unitário: R$ 150,00

SOLUÇÕES DE PUBLICIDADE
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Imagens ilustrativas

Superbanner

• 728 x 90 pixels

• R$ 1.000/mês

Retângulo

• 300 x 250 pixels

• R$ 700/mês

Outros formatos sob consulta

SOLUÇÕES DE PUBLICIDADE
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Projetos de Conteúdo

Nosso negócio, além de publicar o eco4planet, é produzir brand content. Essa é a 
especialidade da casa: gerar grande conteúdo, criar propriedades editoriais, produzir 
excelência editorial na comunicação de nossos clientes com seus vários públicos

Nosso negócio é gerar plataformas de comunicação e relacionamento que viram
comunidades de usuários

Nosso negócio é transformar consumidores em fãs

Brand Channel/Brand Content

Criação uma plataforma de comunicação e relacionamento para marcas e empresas 
dentro do eco4planet ou no domínio do cliente.

A partir de R$ 3.000,00/mês

SOLUÇÕES DE PUBLICIDADE
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Mande um e-mail para juan@eco4planet.com e

teremos prazer em trabalhar juntos na criação

de sua publicidade com alto alcance e impacto.

CONTATO

mailto:juan@eco4planet.com
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