
Google Discovery está no ar desde Julho de 2006. Tem como proposta 
ser um blog especializado na cobertura de novas tecnologias, 
ferramentas sociais e análise de produtos e serviços online.

Atualmente o Google Discovery é o blog sobre tecnologia com mais 
relevância em seu segmento. Foi eleito no Prêmio iBest 2008 como um 
dos melhores blogs de tecnologia(TOP3) pelo Júri Popular.

Com um editorial focado na empresa Google e uma tendência especial a 
plataforma Android, o Google Discovery está alinhado em oferecer o 
melhor conteúdo a um público com sólida expansão no Brasil.
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Audiência Segmentada:
Pageviews / mês: 305.000
Usuários únicos / mês: 201.000 
*(Google Analytics - Março/Abril/2013)

Audiência Feed:
Mais de 20 mil assinantes. (Feedburner)

Audiência Social:
+29 mil seguidores no Twitter - @GoogleDiscovery
+21 mil membros no Facebook - Facebook.com/GoogleDiscovery
+575 mil seguidores no Google+ - Google.com/+GoogleDiscovery

Perfil dos Visitantes:*
53% tem entre 18  e 26 anos
81% são homens e 19% mulheres
75% moram na  região Sudeste
*(Segundo pesquisa online realizada com público visitante)
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Empresas que já anunciaram:

● Caixa Econômica
● Petrobras
● Oi
● Insite
● CCE
● MasterCard
● Johnny Walker
● iG
● Intel
● Walmart
● HTC
● TIM
● Samsung
● Motorola
● UOL Host
● Opera Software

Review com mais de 2 mil visualizações



Formatos:
Banner
(630x80)

Quadrado
(300 x 250)
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BANNER

QUADRADO



Valores:
Banner (localizado acima dos posts)
Tamanho: Até 630x80
Investimento: R$2000,00*
Período: 1 mês (400 mil pageviews)
*Valor Baseado em CPM (R$5,00) por mil impressões

Quadrado (localizado na sidebar do blog)
Tamanho: 300x250
Investimento: R$2000,00*
Período: 1 mês (400 mil pageviews)
*Valor Baseado em CPM (R$5,00) por mil impressões
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Outros Formatos:
● Análise de Produtos/Serviços
● Arranha-Céu - Sidebar
● Logotipo Personalizado
● Publieditorial

Investimento: a combinar.
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www.GoogleDiscovery.com
renefraga@gmail.com
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