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70% futebol, 20% política, 10% cachaça

anuncie
O Futepoca é um blogue mantido por oito jornalistas que respeita a ordem dos temas do
subtítulo. Tudo com bom humor. Até porque, futebol e política se discutem sim. Quanto à
cachaça, é sempre melhor bebê-la com responsabilidade.
No ar desde maio de 2006, o blogue Futepoca
(www.futepoca.com.br) teve como primeira inspiração a Copa
do Mundo da Alemanha, em 2006. A fórmula assinada por nove
jornalistas deu certo e foi para frente. De junho a novembro,
a média pageviews foi de 1126, segundo o SiteMeter (www.
sitemeter.com/stats.asp?site=s37futepoca), cuja contagem de
acessos é pública e aberta aos visitantes do blogue. A média
mensal ultrapassa os 34 mil pageviews.
Futepoca: melhor blogue de esportes pelo
BestBlogsBrazil 2007

O índice coloca o Futepoca como um blogues dos mais
acessados do segmento esportivo. O reconhecimento do
trabalho veio por meio da eleição como “Melhor blog de
esporte” pelo Best Blogs Brazil 2007 (www.bestblogsbrazil.
com/2007), à frente de figuras consagradas na TV, como Juca
Kfouri e da Soninha Francine.
Citado por blogões como de José Roberto Torero e de Ricardo
Noblat e em sites como da União Nacional dos Estudantes (UNE),
o Futepoca chegou a ter 8 mil votos na enquete promovida
para definir o “pior campeão brasileiro” de todos os tempos.

Noblat, em outubro de 2007, recomenda com
foto da musa Ana Paula Oliveira

Por ter torcedores de diversos times, promoveu campanhas
como “Fica, Dualib” e “Fica, Nelsinho”, e “7 motivos para torcer
pelo Boca”, na final da Libertadores de 2007 contra o Grêmio.

Tabela
Superbanner superior
Banner superior
Banner quadrado, lateral
Meio-Banner lateral
Mini banner

Torero divulga os motivos da bem humorada
campanha “Fica, Dualib!”

Valor
R$ 1.080
R$ 810
R$ 540
R$ 300
R$ 200

Formato
728x90 px
468x60 px
250x250 px
240x60 px
120x60 px

Anuncie no Futepoca:

futepoca@futepoca.com.br

