
Mídia Kit



Uma oferta 
que você 
não vai 
poder 
recusar.

Você viu nosso site e está 
pensando em anunciar com 
a gente. 

Isso é uma ótima ideia! 

Com alguns dados, vamos 
provar: se associar ao Plano 
Aberto é a melhor decisão 
que você pode tomar hoje.Vito Corleone – O Poderoso Chefão



Say my
name!

Somos apaixonados por cinema, 
música e literatura. Pesquisando por 
conta própria e escrevendo  
textos sobre o que assistíamos, líamos 
e ouvíamos, nos perguntamos: 
“por que não publicar isso em 
algum lugar?”

Walter White – Breaking Bad



No Plano Aberto você encontra 
críticas de:
- filmes (estreias e clássicos)
- séries (TV e streaming)
- discos
- livros

O Plano Aberto surgiu como a resposta às 
nossas próprias necessidades: análises 
profundas e claras. Dar aos nossos leitores 
as ferramentas para apreciarem cada vez 
mais cinema, literatura e música. Por que 
parar na sinopse, quando se pode ir além?



Regularmente publicamos 
especiais, como nossas 
análises sobre a linguagem 
cinematográfica empregada na 
televisão por Breaking Bad e o 
legado dos livros de Harry Potter.

http://www.planoaberto.com.br/2016/breaking-bad-genialidade-do-cinema-na-televisao/
http://www.planoaberto.com.br/2017/harry-potter-20-anos/


Você 
sabe
com
quem
está falando? Travis Bickle – Taxi Driver

Um pouco sobre a nossa equipe:

Matheus Fiore 
(Editor-chefe e co-fundador)
Cinéfilo e aspirante a crítico. 
Redator publicitário, 
estudante de marketing,
músico fracassado e 
flamenguista. Politeísta no 
Spotify, ateu no ranking de 
bilheteria dos filmes. 
Prefere Beatles a Stones.

Gustavo Pereira 
(Editor e co-fundador)

Redator publicitário 
apaixonado por ficção 

científica, fantasia e 
sociedades distópicas. 

Já viu cada filme do Kubrick 
mais de dez vezes e tem 

medo do Stephen King. 
Prefere Stones a Beatles.



Mario Martins
(Editor)
Compositor, educador musical cur-
sando Licenciatura pelo Conservatório
Brasileiro de Música e escritor nas ho-
ras vagas. Fotografia é meu hobby e
cinema é minha paixão.

Ana Flavia Gerhardt
(Editora)

Professora de Língua Portuguesa da 
UFRJ. Linguista aplicada e pesquisa-

dora. Leonina apaixonada desde
criancinha por viagens, comida,

escrita e Cinema, não necessaria-
mente nessa ordem.

Nathan Amaral
(Editor e co-fundador)
Estudante de Relações Internacionais 
apaixonado por espaços urbanos, cul-
tura e tecnologia e, claro, o sutil com-
bustível da vida: a música.



Espelho, 
espelho 
meu...

Rainha Má – Branca de Neve e os Sete Anões

Qual o nosso alcance 
na rede?

Dados de fevereiro de 2018
Exibições de página: 40.407
Usuários: 14.201
Sessões: 16.691

Tempo médio de permanência no site: 50 segun-
dos por sessão

Média de páginas acessadas: 2,42 páginas
por sessão

Em 2017: 256 mil usuários, 307 mil sessões e
763 mil exibições de página

Fonte: Google Analytics



Mulheres: 42,3% do total de sessões do site
Homens: 57,7% das sessões
18-24 anos: 31,6% das sessões
25-34 anos: 43,9% das sessões

Mulheres
18-24 anos

9,2%

Cher Horowitz
     As Patricinhas de Beverly Hills

Mulheres
25-34 anos

9,1%

Gloria
     Colossal

Homens
18-24 anos

9,9%

Ferris Bueller
     Curtindo a Vida Adoidado

Homens
25-34 anos

17,3%

Bud Fox
     Wall Street

Conheça o perfil dos 
nossos leitores Nossos leitores são amantes 

de Cinema (49,2%), Literatura 
(33,8%) e Música (39,1%).
61,7% acessam pelo celular, 
quase todos via Android (49,3% 
das sessões).
1 em cada 4 leitores está entre 
São Paulo (14,4%), Rio de Janeiro 
(8,1%) e Belo Horizonte (3,9%).
Categorias de afinidade: Notícias, Entretenimento e Estilo de Vida
Dispostos a consumir: Educação Nível Superior, Eletrônicos (principal-
mente celulares) e Emprego
Outras categorias: Celebridades, Esportes e Música Brasileira

O Plano Aberto tem mais acessos, em ordem decrescente:
Aos sábados, entre 17h e 18h;
Às segundas, entre 21h e 0h;
Às terças, entre 22h e 23h.



Alguns de nossos posts 
mais acessados:

Black Mirror não é sobre tecnologia, é sobre a 
Humanidade

Dez produções culturais realizadas
por mulheres

Ir ao cinema: uma prova de resistência con-
tra a falta de educação e respeito

13 Reasons Why 1×01 – Fita 1, Lado A

Curtidas na página em 28 de fevereiro de 2018: 6.266

Baixíssima rejeição: entre 1/02/2018 e 28/02/2018 
                                            (média de apenas 2 descurtidas diárias)

Média de interação diária: 125 usuários (fevereiro)

Alcance médio diário: 2.403 (fevereiro)

Visitantes diários (média): 281 (fevereiro)

http://www.planoaberto.com.br/2016/black-mirror-nao-e-sobre-a-tecnologia-e-sobre-a-humanidade/
http://www.planoaberto.com.br/2017/ir-ao-cinema-uma-prova-de-resistencia-contra-a-falta-de-educacao-e-respeito/
http://www.planoaberto.com.br/2017/producoes-culturais-realizadas-por-mulheres/
http://www.planoaberto.com.br/2016/black-mirror-nao-e-sobre-a-tecnologia-e-sobre-a-humanidade/
http://www.planoaberto.com.br/2016/black-mirror-nao-e-sobre-a-tecnologia-e-sobre-a-humanidade/
http://www.planoaberto.com.br/2017/producoes-culturais-realizadas-por-mulheres/
http://www.planoaberto.com.br/2017/producoes-culturais-realizadas-por-mulheres/
http://www.planoaberto.com.br/2017/ir-ao-cinema-uma-prova-de-resistencia-contra-a-falta-de-educacao-e-respeito/
http://www.planoaberto.com.br/2017/ir-ao-cinema-uma-prova-de-resistencia-contra-a-falta-de-educacao-e-respeito/
http://www.planoaberto.com.br/2017/13-reasons-why-fita-1-lado-a/
http://www.planoaberto.com.br/2017/13-reasons-why-fita-1-lado-a/


Diga alô 
para o meu 
amiguinho!

Tony Montana – Scarface

Fazemos parte do circuito de cabines de 
imprensa no Rio de Janeiro.
Assistimos regulamente a filmes distribuí-
dos por, dentre outras, Vitrine Filmes, Paris 
Filmes, Paramount Pictures, Disney, War-
ner Bros. Pictures, 20th Century Fox e Fênix 
Filmes.

Também somos participantes fixos do 
Cinemático, podcast do B9.

Algumas empresas com que já 
trabalhamos:

http://www.b9.com.br/podcasts/cinematico/
http://www.b9.com.br/


Ao infinito
e além!

Buzz Lightyear – Toy Story

Opções para você 
anunciar com a gente

- Espaço publicitário no site

 AD 1 - banners de 728px x 90px
(Máximo 3 por página)

 AD 2 - banners de 300px x 250px
(Máximo 3 por página)



Opções para você 
anunciar com a gente

- Publieditoriais

Sem espaço para divulgar um produto 
cultural? Um filme fora do circuito dos 
blockbusters? Uma nova edição de um 
livro? Um novo cantor? 
Oferecemos espaço para críticas, nos 
mesmos moldes das que estão no 
nosso site. 
Escape dos adblockers!

Opções para você 
anunciar com a gente

- Divulgação via redes sociais

Gere buzz para sua marca de forma 
personalizada. 

Neste pacote, elaboramos um conjunto de 
posts (mínimo de 5) para relacionar você 
aos interesses de nossos assinantes.



Opções para você 
anunciar com a gente

- Promoções (inclui sorteios)

Um desdobramento do item anterior. 
Promoções aumentam o número de 
compartilhamentos e, consequentemente, 
de visualizações do conteúdo divulgado. 
É uma das formas mais efetivas de 
alcançar novos potenciais consumidores.



Now sing!
Ursula - A Pequena Sereia

Para fechar o melhor negócio da 
sua vida, mande um e-mail para 

contato@planoaberto.com.br 

nos contando sua história. 
Responderemos em até 24 horas!

mailto:contato%40planoaberto.com.br%20%20?subject=

