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SOBRE O BLOG
Quem opta pela alimentação sem glúten e sem lactose enfrenta algumas dificuldades
para encontrar produtos prontos que não sejam caros, ou ao almoçar fora, ao ir a jantares com
amigos, até mesmo em casa nas datas especiais como Natal, Páscoa e feriados diversos…
enfim, não é fácil. Percebemos que seria legal ter um lugar para compartilhar e trocar
experiências, com o objetivo de ajudar e aprender mais sobre o mundo “sem glúten e sem
lactose”.
O blog surgiu em Fevereiro de 2009, primeiramente da troca de receitas com pessoas
que passam pelas mesmas situações. Com o passar do tempo às fotos foram ficando melhores
e o conteúdo abordado também. Em Agosto de 2010 passamos da plataforma Blogspot.com
para Wordpress. Em Janeiro de 2013 modernizamos o layout, melhorando a aparência, criando
nova logo e slogan, e o site se tornou responsivo, permitindo acesso de qualquer dispositivo
móvel. No final de 2016 reformulamos para deixar ainda mais rápido, e também moderno em
relação as últimas tecnologias.
Todas as receitas postadas no site não contêm glúten, não contém leite e nem
derivados. Os ingredientes usados são, na sua maioria, fáceis de encontrar. A proposta das
receitas é adequar pratos comuns, do dia-a-dia, mas que muitas vezes contém leite de vaca e
seus derivados como queijo, creme de leite, etc… e farinha de trigo.
Uma das coisas que continuam sendo fundamentais é mostrar que podemos balancear
a dieta, de forma fácil, respeitando nosso próprio corpo e paladar.
PERFIL DO LEITOR
O público do site, em sua maioria, tem algum tipo de necessidade alimentar especial.
Os visitantes não só procuram receitas, mas também dicas sobre alimentos e produtos que
possam facilitar e humanizar o seu dia-a-dia.
Sendo assim, o site Sem Glúten e Sem Lactose procura constantemente fazer
atualizações e parcerias para buscar o melhor para o seu leitor.
Em última estatística do Facebook (Janeiro 2017), o público que acessa nossos sites é
composto 93% mulheres e 7% homens, sendo que nas mulheres 66% tem entre 25 a 44 anos.
EQUIPE
DÉBORA PUSEBON – jornalista autora do blog, busca assuntos, escreve, edita, testa
receitas, etc.
SAMUEL COSTA – webmaster, desenvolve toda a parte funcional do blog e de mídia
virtual, além de cuidar da parte comercial.
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REDES SOCIAIS
Estamos em todas as principais redes sociais, sendo o Facebook, Instagram, Twitter e
Google+, os de maior expressão. Isso tem correspondido a mais de 30% dos acessos ao site,
número este que cresce 2% ao mês.
1.650 Seguidores no Twitter
104.300 Pessoas que Curtiram a Fanpage no Facebook
29.267 seguidores no Instagram
998 seguidores na fanpage do Google+
ESTATÍSTICAS DO GOOGLE ANALYTICS
Janeiro de 2017
92.543 Sessões
73.869 Leitores
192.882 Páginas Visualizadas
2’02” Tempo médio de navegação no site
2,08 Média de páginas visitadas por pessoa
Newsletter (Mailling List)
5.725 assinantes
30,8% de abertura das newsletters(média)
9,5% de clicks nos links da newsletter (média)
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RAZÕES PARA ANUNCIAR NO www.semglutensemlactose.com
Com a expansão da internet e principalmente da banda larga nos últimos anos, a
internet se tornou um dos principais meios que chefs, cozinheiras, donas de casa e aficionados
por culinária.
Os leitores fazem parte de um público seleto pelo tema proposto pelo site, com uma
fidelidade de mais de 34%. Veja o gráfico.

O tempo médio de navegação dos visitantes “fidelizados” é superior a 120% em
relação aos novos visitantes.
Nosso site está posicionado na primeira página nos resultados de pesquisas orgânicas
dos principais mecanismos de busca, e para qualquer termo de pesquisa adicionado as
palavras “sem glúten sem lactose” (ou similar) estamos ranqueados nas primeiras colocações,
na primeira página.
Esta é uma prova de quem conhece o conteúdo se identifica rapidamente e se torna
um leitor fiel através do feeds, favoritos ou simplesmente procurando pelo nome do site nos
buscadores. Como visto nas estatísticas, o site tem crescido tanto em qualidade, quanto em
conteúdo e acessos, representando aumento médio mensal de 15% (nos últimos seis meses).
Isso faz do Sem Glúten e Sem Lactose a vitrine ideal para o seu produto específico a esse
público.
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MODELOS DE ANÚNCIO
Tipo
Banner Lateral Home**

Banner Lateral**
SuperBanner**

Tamanho
300x250
300x250

Localização
Acima do rodapé na página principal
Sidebar (lateral) em todas as páginas internas

600x90

Topo das postagens em todas as páginas e
também no meio da página principal.
Anúncio em forma de post na página inicial
Post na página inicial sobre o produto
experimentado

Publieditorial
Review/análise de produtos
e serviços

-

Receita Patrocinada

-

Publicação nas Redes
Sociais Facebook/Twitter

-

Post com a receita enviada e link
direcionando ao site do anunciante
Publicação no Facebook com foto, texto
e link referente ao assunto do anunciante
para visualização e compartilhamento de
todos os seguidores (postagem vai
automaticamente para o Twitter)

**Os anúncios podem ser regionalizados por País ou Cidade. Ex.: Caso sua empresa/indústria/loja sejade
da cidade de São Paulo, você pode pedir para seu anúncio aparecer apenas nas cidades que compõe a
região metropolitana de São Paulo.
**Os anúncios podem ser rotativos (por atualização de página) com até 4 anunciantes, com excessão do
Retângulo Médio Fixo.

DESCRIÇÃO DOS ANÚNCIOS
* Veja ilustração na última página

Cabeçalho, Retângulo Médio e Retângulo Médio Inferior Fixo: Propaganda nas
páginas do site. O anunciante envia a arte pronta e finalizada para publicarmos (de acordo com
prazo e local combinados). Ver os tipos de mídia abaixo.
Publieditorial (ou post patrocinado): O anunciante nos envia um texto com até 02
fotos/imagens e 3.500 caracteres. Inclusão de link do anunciante e ao final do post irá constar
a seguinte observação: [Post patrocinado pela empresa ....]. Este post ficará arquivado no
histórico do blog e também disponível para busca.
Review/Análise de produtos e serviços: Recebemos produtos e/ou serviços do ramo
alimentícios que tenham relação com o tema do Sem Glúten e Sem Lactose. O produto deverá
ser enviado para os integrantes da equipe do site e não será devolvido. Após degustação
poderemos publicar um post com nossa opinião sincera sobre o produto, dependendo da
aprovação ou não do texto fica a cargo da empresa que enviou os produtos. O post irá incluir
opinião sobre o sabor, textura, preço, facilidade de encontrar no mercado, procedência, etc.
do produto. Ao final do post irá constar a seguinte observação: [Post patrocinado pela
empresa ....].
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Receita Patrocinada: O anunciante nos envia a receita escolhida feita com seu produto
a ser divulgado. Por exemplo: Receita de Estrogonofe com Creme de Soja Naturis Batavo. O
anunciante envia até 02 fotos/imagens e texto completo com ingredientes, modo de preparo,
rendimento e demais informações da receita para publicarmos.
Inclusão de link do anunciante e ao final do post irá constar a seguinte observação: [Post
patrocinado pela empresa ....]. Este post irá constar no índice de receitas do site, ficará
arquivado no histórico do blog e disponível para busca.
Publicação nas Redes Sociais Facebook, Twitter e Instagram: Publicação no Facebook
com foto, texto e link referente ao assunto do anunciante para visualização e
compartilhamento de todos os seguidores. O texto é feito pela autora do site de acordo com o
padrão da página do Facebook, a foto e o link devem ser enviados pelo anunciante
previamente. (Para Twitter enviar no máximo 90 caracteres incluindo o link e se tiver foto).
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TIPOS DE MÍDIA
Os tipos de mídia aceitos são: JPG, PNG ou GIF.
Caso o cliente tenha interesse, poderá hospedar os arquivos de mídia de suas
campanhas e monitorar suas estatísticas de acesso de forma paralela.
COMO ANUNCIAR
Agora que você já viu como é fácil anunciar no Sem Glúten e Sem Lactose, entre em
contato através de comercial@semglutensemlactose.com.
Se ainda tem alguma dúvida, será um prazer ajudá-lo! Estamos abertos para atuar de
forma conjunta no desenvolvimento de estratégias e campanhas direcionadas especificamente
para nosso público alvo, a fim de potencializar os resultados.
Além disso, fornecemos estatísticas periódicas e completas para o acompanhamento
dos resultados dos seus anúncios e estudamos condições especiais de pagamento.
Acima de tudo, esperamos firmar parcerias de sucesso, com honestidade e
transparência, beneficiando nossos leitores e agregando valores aos produtos e serviços de
nossos anunciantes.
Att,
Samuel Costa
COMERCIAL Sem Glúten Sem Lactose
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