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Sobre
Criado em maio de 2011 por 
Frederico Elboni o site EOH é um 
blog com conteúdo totalmente 
posicionado para mulheres.

O blog se divide em conteúdos 
sobre relacionamento, interesses, 
atitudes, atualidades, cultura, 
cotidiano, dicas de locais, culinária 
e diversos aspectos do universo 
feminino.

A equipe que publica no blog tem 
o desejo de abrir os horizontes e 
dar uma visão holística de mundo 
para o público e com isso 
despertar sensações e 
identificações de cotidiano e vida.



Audiência

A média de pageviews está 
crescente desde o início de 2014 e 

com grande estabilidade

11
milhões

de pageviews

A média está entre 4 e 4.2 milhões 
de usuários únicos por mês

4
milhões

de usuários

A média está entre 5.7 e 6.4 
milhões de visitas por mês no blog

6
milhões
de visitas

Dados fornecidos com base na análise do Google Analytics no início de 2015



Social
Além dos perfis em redes sociais com o nome do blog, os perfis pessoais do fundador do EOH, 
Frederico Elboni, também movimentam muito o público para visitação no site além de criar um 
caráter pessoal do público com o conteúdo e iniciativas no Entenda os Homens.

17.4 mil 
seguidores

twitter.com/
entendaoshomens

153.3 mil 
curtidores

facebook.com/
fredericoelbonioficial

501.7 mil 
curtidores

facebook.com/
entendaoshomens

56.3 mil 
seguidores

twitter.com/
fredericoelboni

47.5 mil 
inscritos

youtube.com/user/
entendaoshomens

67.4 mil 
seguidores

instagram.com/
fredelboni

FREDERICO ELBONI FREDERICO ELBONI FREDERICO ELBONIFREDERICO ELBONI



14%

Dados fornecidos com base na análise do Google Analytics nos meses de Novembro e Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015.
Fundamentação e dados complementares de comportamento com base em pesquisa feita com 4.076 leitores em 2014.

Demográfico

96% 4%

Localização

Faixa Etária

São Paulo
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Paraná
Minas Gerais
Santa Catarina
Distrito Federal
Bahia
Goiás
Ceará

33,59 %
11,42 %
10,08 %
09,24 %
08,53 %
06,19 %
03,09 %
02,85 %
02,34 %
01,88 %

18 à 25 anos74%

26 à 35 anos

10% 12 à 17 anos

2% 35+ anos

38%

Ocupação

Estuda e 
trabalha45%

Estuda

14% Trabalha

3% Sem ocupação

DesktopMobile Tablet

28%

Fidelidade

Se considera 
fã do blog66%

Lê mas não se 
considera fã

6% Apenas lê

60% 37% 3%



Quem já anunciou



Na mídia

6x 1º

Frederico Elboni no 
Programa do Jô

No Jornal Diário 
Catarinense, o maior de 

Santa Catarina

Palestra no Curitiba 
Social Media

como assunto mais 
comentado do Twitter 
no site da Globo

Livro mais vendido da 
Saraiva na semana de 
lançamento 7

semanas entre o ranking 
dos mais vendidos na 
Revista Veja



Postagem na categoria 
“publicidade” com post destacado 

na página inicial do blog

Retângulo médio 300x250 na 
página inicial ao lado dos vídeos

Retângulo médio 300x250 no 
início de todas as postagens com 

excessão da categoria “Vídeos”

Large Skyscrapper 300x600 na 
lateral do blog visível em todas as 

postagens

Retângulo médio 300x250 na 
lateral do blog visível em todas as 

postagens

Formatos para o anunciante

Visão geral dos espaços no 
blog com visual desktop



Postagem sobre o produto ou 
serviço na categoria “publicidade”

Retângulo médio 300x250

No início de todos os posts da 
versão móvel após 2 parágrafos

No meio de todos os posts da 
versão móvel após 4 parágrafos

No final de todos os posts da 
versão móvel, antes dos 
comentários

Formatos para o anunciante

Visão geral dos espaços no 
blog com visual mobile



Publieditorial

Publieditoral na categoria “publicidade” Publieditoral sobre o seu 
produto ou marca na
categoria “publicidade”
do blog desktop e mobile

O publieditorial poderá ser feito no formato de crônica ou conto, texto direto ou apelo pessoal. 
Ele aparecerá nos destaques e nos últimos posts, como um post comum.



Canal no YouTube
Os vídeos são de grande apelo pessoal. Todos os vídeos têm um grande número de interação 

e conversam direto com a leitora. Os formatos são ínumeros, então para a negociaçao se torna 
mais fácil a conversa direta com o anunciante.

entendaoshomens.com.br/c/videos

47.5 mil inscritos



Entre em contato e anuncie
contato@entendaoshomens.com.br

www.entendaoshomens.com.br


