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Com um conteúdo diversificado e artigos
exclusivos, o Manual da Tecnologia traz
desde 2009 um conteúdo com as
características do seu leitor:

Moderno, geek e nerd, MUITO nerd!



O manualdatecnologia.com traz um
design leve, intuitivo e moderno, com
foco total no que nosso leitor realmente
procura: conteúdo!

Isso tudo no lugar onde o leitor quiser
ver, afinal, o portal do Manual da
Tecnologia é totalmente responsivo, se
adapta ao smartphone, notebook ou
tablet.

O PORTAL

Imagem: Am I Responsive

http://ami.responsivedesign.is/?url=http%3A%2F%2Fmanualdatecnologia.com


O Manual da Tecnologia tem um foco
em tecnologia e games, dividindo o
conteúdo em algumas seções:

Notícias para manter o leitor atualizado.

Artigos de opinião para trazer reflexão
sobre algum assunto, apresentando
pontos favoráveis e contrários.

Análises e dicas sobre games,
smartphones e todo qualquer tipo de
tecnologia.

O CONTEÚDO



Alguns números são importantes para
visualizar melhor a nossa audiência.

AS ESTATÍSTICAS

125 
MIL

Pageviews por 
mês (média)

Curtidas na 
página do MT 
no Facebook

80 
MIL

14 
MIL

Visitantes por 
mês (média)



OS FORMATOS

O Manual da Tecnologia trabalha com diversos formatos publicitários, sempre levando o leitor a ter interesse
sobre o assunto através de campanhas inteligentes.

Anúncio

Espaços publicitários 
no portal com 

propagandas do 
anunciante

Publieditorial

Um artigo especial 
sobre o produto do 

anunciante em 
destaque por 24 hs

Especial

Uma série de artigos 
sobre o produto do 

anunciante, incluindo 
análise e dicas. 



OS ANÚNCIOS

O portal do Manual da
Tecnologia traz um design
clean com intuito de que todo
foco fique nos artigos e nos
anúncios.

Superbanner

Superbanner

Banner 
lateral

Superbanner
Tamanhos: 728 x 90 ou 970 x 90
Visibilidade: Artigos, páginas internas e/ou
home

Banner lateral
Tamanhos: 300 x 600 ou 300 x 250
Visibilidade: Artigos, páginas internas e/ou
home

Banner 
lateral



CONTATO

Para saber mais informações, entre
em contato com a gente!

contato@manualdatecnologia.com

Lucas Tedeschi
Marcelo Silva

+55 11 98431-8438
+1 204 330-6198

www.manualdatecnologia.com
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