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O Moda Para Homens 

Com 6 anos de existência, o Moda Para Homens é considerado  
o MAIOR blog de moda mascul ina do Brasil. 
 

Ele foi criado em 2009 pelo blogueiro Guilherme Cury e conta com  
a participação de diversos colaboradores do mundo inteiro.  

 

É parceiro dos maiores blogs de moda & comportamento do país  
e atualmente conta com mais de 1 milhão de leitores mensais.  

 

HOMEM TAMBÉM TEM QUE TER ESTILO.  

 



Visitas 

Média de visitantes únicos por mês: 442.852  
Média de pageviews por mês: 1.632.226 

Média de acessos por dia: 44.000 

Tempo médio de permanência no site: 03min52seg  

Taxa de rejeição: 3.5% (bom demais!) 

Pagerank 6. 



Público 

[CLASSE A/B] 
No Mundo: Brasi l [96%], Portugal [0.87%], Estados Unidos [0.69%], 
França [0.43%], Espanha, Canada, Japão, Austral ia, Angola, Alemanha... 

No Brasi l : São Paulo [24%], Rio de Janeiro [9.52%], Belo Horizonte 
[7.10%], Brasí l ia [4.54%], Recife, Porto Alegre, Fortaleza... 

Sexo: Homem [88%], Mulher [12%]. 

Faixa etaria: Até 17 anos [28%], De 18 - 25 anos [59%], De 25 - 35 
anos [12%], Acima de 35 anos [3%].  

Nível de escolaridade: Fundamental [3%], Médio [38%], Superior [54%], 
Pós-Graduado [5%]. 



Redes Sociais 

facebook.com/modaparahomens 

184K 
twitter.com/modaparahomens 

41K 
instagram.com/modaparahomens 

656K 
plus.google.com/+ModaparahomensBr 

1,2K 

youtube.com/modaparahomens 

2,8K 
tumblr.com/modaparahomens 

9,9K 
assinantes na l ista de emai ls 

16,8K 



Na Mídia 



Quem ja´ anunciou? 



Formatos de publicidade 

OUTROS FORMATOS: 
• Super Banner Expans íve l 

• Sky 

• DHTML 

• Pop Up 
• Formatos espec ia is : 
 é só mandar que nós 
 fazemos acontecer! 



Formatos de publicidade 
Mídias disponíveis no blog: 
• Super Banner (728×90)  R$6.900,00 

• Ful l Banner (468×60)  R$5.800,00 

• Square (300×250)  R$3.800,00 

• Sky (160×600)  R$3.000,00 
• Destaque patrocinado  R$2.800,00 

 

Valores referentes a 1 mês de veículação.  
Para outros planos (CPM ou + ou - tempo de veícu lação, é preciso orçar por emai l). 

 

Entrega média de mais de 1 mi lhão e 500 mi l impressões. 

 

 

* Formatos que exigem orçamento. 

Formatos especiais*: 
• Background patrocinado. 

• Intervenção na home. 

• DHTML. 

• Pop Up. 

• Patrocín io de canal. 



Formatos de publicidade 
PUBLIEDITORIAL 
Criação de um texto (post) relacionado ao produto, loja ou lançamento da 
marca. Variações de publieditoriais: 
 

• Divulgação de loja ou marca específica.  

• Nova coleção da marca. 

• Teste de produto (review). 

• Divulgação de promoções. 

• Post sobre eventos. 

R$1.800 * Todos os publieditoriais são divulgados no  

Twitter, Facebook, Google+ e Dihitt. 



Formatos de publicidade 
PUBLIEDITORIAL em VÍDEO 
Criação de um vídeo exclusivo sobre o produto, loja, evento  

ou lançamento da marca. 

O vídeo é produzido pela equipe do MPH podendo ser:  

um review do(s) produto(s), cobertura de um evento,  

visita à loja / empresa, etc.  

 

Exemplos: youtube.com/modaparahomens 

* Todos os publieditoriais são divulgados no  

Twitter, Facebook, Google+ e Dihitt. 
R$2.600 



Formatos de publicidade 
LOOK MPH Patrocinado 
Criação de um look patrocinado com as roupas da marca. 

 

As peças devem ser enviadas para o editor (GuiCury) e a equipe fica 
incumbida de produzir as fotos, o texto, etc. 

 

Exemplos de looks: 

modaparahomens.com.br/categoria/look-mph/ 

* Todos os publieditoriais são divulgados no  

Twitter, Facebook, Google+ e Dihitt. 
R$1.800 



Formatos de publicidade 
Postagens patrocinadas nas REDES SOCIAIS 

Tweet patrocinado Unidade: R$250 

Acima de 2 postagens: R$200 cada. 

Post no Facebook 

Post no Instagram 

Unidade: R$350 

Acima de 2 postagens: R$300 cada. 

Unidade: R$500 

Acima de 2 postagens: R$350 cada. 

COMBO: Facebook + Tweet + Instagram.  R$800 



Quer anunciar? 

 

Faça um orça
mento 

ou tire suas  

dúvidas! 

E-mail (de preferência):  comercial@modaparahomens.com.br  
 Telefone (gui cury):  

11 9 9263 4447 


