Mídia Kit

Eduardo Acacio, Paulistano, com residência na Zona Leste de São Paulo, criei o blog Por Que Eu Corro em 2006,
para compartilhar minhas histórias na luta contra a obesidade e o sedentarismo através do esporte,
mais especialmente a corrida de rua. Com o passar do tempo e com as conquistas de medalhas
e a consequente perca de peso, fui me tornando um viciado em correr.
E com este “vicio saudável” conquistei saúde, maior autoestima e conheci muita gente bacana,
e através do blog divulgo minhas histórias pessoais, matérias, produtos, alimentos e equipamentos
voltados ao esporte em especial a corrida de rua, e por que não um bom pedal e natação,
sempre visando compartilhar a qualidade de vida com muita motivação e inspiração.

Com otimização implementada desde 2008, já visitaram o
blog Por Que Eu Corro, mais de 160.000 visitantes,
com mais de 230.000 páginas visualizadas
e sempre com a mesma identidade.

TRÁFEGO OU AUDIÊNCIA

REDES SOCIAIS

@porqueeucorro

@porqueeucorro

@eduardo_acacio

8.789 seguidores

2.301 seguidores

2.071 seguidores

INFORMAÇÕES DE PÚBLICO E DADOS GEOGRÁFICOS

PARCERIAS, DIVULGAÇÕES, AÇÕES ...

O blog Por Que Eu Corro, realiza parcerias de divulgação de eventos, produtos e serviços voltados ao universo running e ﬁtness
e nestas ações de divulgação tivemos como parceiros empresas e marcas famosas do mercado running e ﬁtness.

·Skechers Performance
·Puma
·Fila
·Lupo
·Nike
·SportsFuse
·Amway
·Nutry
·IntegralMédica
E outras grandes marcas do mercado
PÚBLICO-ALVO ...

O blog Por Que Eu Corro, participa e esta incluso diversos grupos de corredores e bikers, alguns destes grupos tem mais
de 60.000 integrantes, o que representa uma ação direcionada ao público-alvo com baixíssima taxa rejeição do leitores.
FORMATOS DE PUBLICAÇÃO, VALORES E FORMA DE PAGAMENTO...

·Banner Lateral
·Publiposts ou Publieditorias
·Resenha de Produtos
·Tweets
·Concursos e Sorteios de brindes
·Publicação em Instagram
·Posts no Facebook (fanpage e compar lhamento)
Valores por gentileza entrar em contato pelo email :
eduardoacacio@porqueeucorro.com.br

Pagamentos pelo sistema PayPal ( www.paypal.com/br)
CONTATO COM O BLOG PORQUEEUCORRO ...

contato@porqueeucorro.com.br

eduardoacacio@porqueeucorro.com.br

