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O AFONTEGEEK
• O site AFONTEGEEK nasceu como uma ideia de três amigos, para ser o
site que informaria ao público geek, nerd e otaku, sobre as noticias da
cultura-pop (em 2012).
• Com o tempo, vários editores chegaram e/ou se foram e o site mudou sua
plataforma base: em vez de focar apenas em noticias, passou a
disponibilizar também várias matérias, reviews, críticas, listas e
curiosidades, sobre filmes, séries, animes, games, músicas e todo tipo de
coisa que permeia o mundo da cultura-pop.
• Sempre destinado ao seu publico alvo, o publico geek, nerd, otaku e
gamer, mas com o “quê” a mais de sempre focar no conteúdo e na
qualidade.

A ESTRATÉGIA DO SITE:
CULTURA-POP COM QUALIDADE
• A estratégia do AFONTEGEEK é uma só: conteúdo. Tendo em vista que o
público que procura saber sobre a cultura-pop em geral, ou seja, os
nerds, geeks, gamer e otakus, buscam sobre música, filmes, games ou
animes, e por ser um público que se preocupa com suas fontes e com o
que lê em geral, o grande ponto de partida do site e também o seu fim é
sempre a qualidade do conteúdo, desde os seus primeiros posts.
• Tendo essa preocupação com a qualidade, o site sempre teve diversos
posts seus aparecendo em primeiras pesquisas do Google,
principalmente pelo qualidade do conteúdo que eles apresentam.

OS POSTS DO AFONTEGEEK
Os posts do AFONTEGEEK (+870) vão desde simples noticias de animes, filmes, games ou quadrinhos, até
àqueles que são nosso objetivo: as reviews, as críticas, os posts que explicam algo sobre a cultura-pop,
literatura, história e até ciência! Alguns deles são bem conhecidos do site:
• O que são Animes Shounen, Shoujo e Seinen
• Top 10 Desenhos Brasileiros
• Top 13 Filmes que Mereciam o Oscar
• 5 Curiosidades sobre Aviões
• O que são Épicos, Romances e Novelas?
• 5 Games Inesquecíveis que Você Também Precisa Jogar
Além dos posts mencionados, o AFONTEGEEK também fala de algo que está muito comum no meio nerd:
Cosplays. Mas falamos deles sempre com o mesmo diferencial: a Qualidade. Não postamos apenas as
imagens das cosplayers lindas ou das personagens sem os nomes das modelos. Nos posts de personagens
há sempre uma longa pesquisa sobre a história de cada uma e no posts especiais de cosplayers, sempre
contamos sobre sua história, carreira, os links para seus sites, etc. Mais uma vez, o foco é sempre no
conteúdo.
• Mulher Maravilha Cosplay
• Velma (Scooby Doo) Cosplay
• Ivy Doomkitty Cosplayer
• Laura Pyon Cosplayer (Br)

AS “VIEWS” DO AFONTEGEEK
• Desde que o site passou a fazer posts sobre mais relevantes sobre
cultura-pop, como reviews, listas, etc, suas views subiram de 500mil
(2012) para +700 mil (apenas em 2016), fazendo ao todo nesses quatro
anos de vida +2.550.000 (2 milhões e quinhentos e cinquenta mil)
views!!
• Sendo assim a média do site ficou sempre entre seus 50mil a 60mil
mensais (2016), tendo alguns picos entre os 12 meses.

AONDE ENCONTRAR O AFONTEGEEK
ON LINE?
Como o AFONTEGEEK é um site voltado exatamente para a cultura-pop,
nós temos diversas plataformas na internet onde nós conversamos com
nosso público e aonde podemos melhor compartilhar nossos posts. Temos
página no facebook, twitter, etc.
• Página no Facebook
• Twitter
• Tumblr
• Podcast AnimaNerd (soundcloud) +1160 reproduções

PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Caso sua empresa tenha se interessado no conteúdo do site, e você gostaria de oferecer
algum produto ou serviço para ter um bom alcance aqui no AFONTEGEEK, abaixo você
pode ler alguns trabalhos de publicidade que já fizemos e quais maneiras você pode
colocar sua propaganda aqui no site, basta entrar em contato conosco via EMAIL.
• O AFONTEGEEK já fez alguns trabalhos de publicidade envolvendo “posts pagos” como
estes dois listados logo abaixo:
• Evolução dos Games para Celular
• Curiosos Gadgets Geek

• Ou seja, o AFONTEGEEK garante dois tipos de publicidade caso haja interesse para sua
empresa ou você queira oferecer um produto/serviço no site:
• Posts pagos (como os posts acima);
• Espaços para banners no site (Home), em posts escolhidos ou na barra lateral do site para dar
visibilidade ao seu produto ou serviço. Basta nos enviar um EMAIL e entrar em contato
conosco.

AFONTEGEEK – SEU SITE SOBRE
CULTURA-POP
Esta é um pouco da história do site que desde 2012 traz o melhor do
conteúdo da cultura-pop para seu público nerd, geek, otaku, gamer,
cinéfilo e enfim, toda pessoa que gosta e admira este lado mais “nerd” do
mundo pop. Como sempre, para qualquer pergunta basta nos fazer um
comentário que prontamente nos colocamos a responder, ou mesmo um
EMAIL, caso seja para algo mais sério que precise falar com nosso Editorchefe.
Enfim, seja bem-vindo/a à família do AFONTEGEEK!

