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Sobre nós

Missão
O site Boletim Nerd foi criado em 2015, com o objetivo de
oferecer informação e entretenimento para os diversos
públicos das culturas pop. Com o intuito de prestar
serviço à comunidade nerd, buscamos disponibilizar
conteúdos feitos com base nos princípios jornalísticos
para apuração, redação de notícias e análise sobre o
que há de mais importante acontece no cinema, tevê,
quadrinhos e games. O chamdo Jornalismo Nerd.



Sobre nós

Visão
Como site jornalístico, o Boletim Nerd visa se consolidar
como fonte de informação e opinião de credibilidade no
cenário brasileiro, com a produção de conteúdos
originais capazes de dar visibilidade e voz às mais
diversas manifestações culturais dentro da atmosfera
nerd, para que possamos abrir diálogo com os mais
variados perfis de fãs de cultura pop. Assim,  por meio
de nossas críticas, reviews, análises e notícias, fazemos
um trabalho abrangente, cobrindo pontos relevantes da
cultura nerd, sob uma ótica séria e primando sempre
pelo bom jornalismo.



Sobre nós

Valores
Em nossa linha editorial, valorizamos a diversidade,
representatividade e acessibilidade, caminho este que
guia nossos conteúdos para um discurso sempre a
favor da igualdade, liberdade, inclusão e respeito às
diferenças. Deste modo, assumimos o compromisso de
combater qualquer forma de preconceitos, fazendo a
cobertura sobre as mais distintas produções, com
apuração jornalística responsável e formação de
análises e opiniões baseadas em fatos, para que assim
possamos entregar conteúdos que respeitem o público
e os artistas produtores de cultura.



Quem
somos

Conheça quem faz o BN



Henrique Almeida

Fundador do BN, é jornalista que soma 10 anos
de experiência em conteúdo online, atuando em
portais e agências de comunicação. Participou
de programas da GloboNews e Warner Channel,
além de palestras na Campus Party.



Carlos Bazela

Jornalista, atua há mais de 10 anos na área e
soma experiência em produção de conteúdo,
tendo passado por veículos online, impressos,
agências de notícias e comunicação em geral.



Nossos
números

Conheça nossa audiência



No site

Conforme o Google Analytics, foram registrados
51,9 mil pageviews em janeiro de 2021 e 15,4 mil
usuários no mesmo período.

Facebook e Instagram

No Facebook, em dezembro de 2020, a página
soma 3,4 mil curtidas. Enquanto no Instagram
contamos com 1016 seguidores.



Perfil do público no site

Entre o público, 57,9% são homens e 42,1% são
mulheres, sendo que 37,2% têm de 18 a 24 anos,
29,4 possuem de 25 a 34 anos e 14,4% estão na
faixa dos 35 a 44 anos. Os fãs de São Paulo
(12,4%), Rio de Janeiro (6,2%) e Fortaleza (2,3%)
são os que mais acessam nosso site  entre as
cidades brasileiras em 2020.

Todos os dados são do Google Analytics.



No Facebook

Entre os 3,4 mil seguidores, 50,7 são do gênero
masculino e 49,3% do feminino.  Cerca de 14,4%
desse público está concentrado em São Paulo.

No Instagram

Entre os 1 mil seguidores que temos, 57,6% são
do sexo masculino e 42,4%  do feminino. 32,1%
desse público está em São Paulo.



Anuncie
conosco

Garantimos relevância e qualidade



Nossos preços

Trabalhamos com as seguintes modalidades de
anúncios: publieditorial no site, publipost de arte
no Facebook e Instagram e publicação de link no
Facebook. O publieditorial no site é negociado a
partir de R$ 250,00, enquanto os publiposts nas
redes sociais custam partir de R$ 150,00.

Muito em breve, disponibilizaremos os valores
para banner em nosso site.



Obrigado!
Mande sua proposta para
henrique@boletimnerd.com.br

BN


