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Quem já anunciou com a gente?

Sobre Fabio Chaves
É fundador e infoativista do Vista-se – o maior portal vegano da
América Latina –, foi colunista do portal de notícias da Record TV,
o R7, por três anos. Foi convidado por duas vezes para falar sobre
veganismo na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional,
em Brasília.
É também autor do livro Nenhum Animal Merece Ser Considerado
Um Ingrediente e apresentador no canal oficial do portal Vista-se
no YouTube, que leva seu nome.
Já ministrou palestras sobre direitos dos animais em instituições
como USP, UNICAMP, UNESP, Congresso Nacional e em grandes
eventos da causa animal como Vegfest (Congresso Vegetariano) e
ENDA (Encontro Nacional de Direitos Animais).
Foi palestrante do primeiro TEDxCampinas,
realizado em março de 2018 (assista aqui).
Desde 2007, vem trabalhando pela divulgação do
veganismo por meio da disponibilização de
notícias, crônicas, vídeos e outros materiais.
E-mail: oi@fabio.co
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Sobre o portal Vista-se
O portal Vista-se é referência entre as pessoas interessadas no
veganismo no Brasil.
Atualizado todos os dias, traz notícias, agenda de eventos, listas
com nutricionistas especializados, vídeos de produção própria e de
terceiros, análises de produtos, opiniões, receitas e muito mais.
O portal Vista-se está no ar desde maio de 2007.
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Maio de 2021
Visualizações de página: 206 mil
Acessos únicos: 172 mil
Abril de 2021
Visualizações de página: 340 mil
Acessos únicos: 287 mil
Março de 2021
Visualizações de página: 225 mil
Acessos únicos: 183 mil

Anos anteriores:
Todo o ano de 2020
Visualizações de página: 5,1 milhões
Acessos únicos: 4,1 milhões
Todo o ano de 2019
Visualizações de página: 7,4 milhões
Acessos únicos: 6,1 milhões
Todo o ano de 2018
Visualizações de página: 7,8 milhões
Acessos únicos: 6,4 milhões

Screenshot tirado em 03/08/2021

Visite e conheça

www.vista-se.com.br

Quem acessa o portal Vista-se
Os leitores que acessam com frequência o portal Vista-se são
geralmente pessoas interessadas nos direitos dos animais, se
importam principalmente com animais considerados de consumo
como bois, peixes, frangos, porcos etc.
A maior parte dos leitores se declara ovolactovegetariana, embora
todo o conteúdo do portal seja voltado para o veganismo.
Criticamos com frequência o consumo de qualquer produto de
origem animal.
Sexo
Masculino: 23%
Feminino: 77%
Faixa etária
Entre 25 e 34 anos
Localização
São Paulo: 22,67%
Rio de Janeiro: 8,77%
Belo Horizonte: 3,66%
Curitiba: 3,12%
Porto Alegre: 3,03%
Brasília: 2,45%
Fonte: Facebook

Anunciar no portal Vista-se
Importante:
Por termos um público bastante segmentado – e também por
questões ideológicas –, nós fazemos uma seleção das marcas que
podem anunciar conosco. Entre em contato para saber se a sua
marca se encaixa.
Especial Publicitário / Publipost
O portal Vista-se nunca teve notícias pagas. Todas as marcas,
estabelecimentos, eventos, serviços e produtos que aparecem nas
matérias do portal são destacados de forma espontânea, nada é
cobrado. Talvez tenhamos esse tipo de opção para anunciantes no
futuro, mas ainda não temos.
Área 1 | entenda as áreas mais abaixo
Característica: exclusivo, não troca com outros anunciantes
Tipo de arquivo: .jpg
Peso máximo: 60 kb
Dimensões: 818 (largura) x 90 (altura)
Preço: R$ 2.500,00 por mês
Periodicidade mínima: 1 mês
Pagamento: boleto, cartão de crédito, transferência
Aparece em todas as páginas: sim
Aparece na versão mobile: sim
Limite de cliques e impressões: não

Área 2 | entenda as áreas mais abaixo
Característica: rotativo, troca com outros anunciantes
Tipo de arquivo: .jpg
Peso máximo: 40 kb
Dimensões: 300 (largura) x 250 (altura)
Preço: R$ 299,40 por 3 meses
Periodicidade mínima: 3 meses
Pagamento: apenas cartão de crédito
Aparece em todas as páginas: sim
Aparece na versão mobile: sim
Limite de cliques e impressões: não

Área 3 | entenda as áreas mais abaixo
Característica: exclusivo, não troca com outros anunciantes
Tipo de arquivo: .jpg
Peso máximo: 40 kb
Dimensões: 300 (largura) x 150 (altura)
Preço: R$ 1.500,00 por mês
Periodicidade mínima: 1 mês
Pagamento: boleto, cartão de crédito, transferência
Aparece em todas as páginas: sim
Aparece na versão mobile: não
Limite de cliques e impressões: não

Área 4 | entenda as áreas mais abaixo
Característica: exclusivo, não troca com outros anunciantes
Tipo de arquivo: .jpg
Peso máximo: 60 kb
Dimensões: 300 (largura) x 730 (altura)
Preço: R$ 2.000,00 por mês
Periodicidade mínima: 1 mês
Pagamento: boleto, cartão de crédito, transferência
Aparece em todas as páginas: sim
Aparece na versão mobile: não
Limite de cliques e impressões: não

Pop-up Modal | exemplo abaixo
Característica: exclusivo, não troca com outros anunciantes. É um
pop-up que se abre internamente em todas as páginas do portal,
não é pego por bloqueadores de pop-up. O usuário tem a opção de
fechar o pop-up, mas cada um dos 7.000 leitores diários (em
média) vai ter contato com a propaganda.
Tipo de arquivo: .jpg
Peso máximo: 100 kb
Dimensões: 500 (largura) x 500 (altura)
Preço: R$ 1.500,00 por dia (24 horas corridas)
Periodicidade mínima: 1 dia
Pagamento: boleto, cartão de crédito, transferência
Aparece em todas as páginas: sim
Aparece na versão mobile: sim
Limite de cliques e impressões: não

Exemplo de Pop-up Modal

Entenda as áreas disponíveis

Anunciar no YouTube
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Visualizações totais do YouTube até julho de 2021: 36,8 milhões

YouTube

Nota: todos os vídeos publicados no canal do portal Vista-se no
YouTube são também publicados no portal de notícias e em todas
as nossas redes sociais. Por isso, a visibilidade é muito grande.
1. Anúncio audiovisual padrão
Característica: apresentação (cerca de 1 minuto) do produto,
marca, estabelecimento ou serviço no início do vídeo. O
apresentador falará sobre seu produto, estabelecimento ou
serviço, explicando do que se trata e passando o endereço de um
link, se for o caso.
Exemplos de vídeo com anúncio audiovisual padrão:
Plantlab | clique aqui
Vida Veg | VegMilk: clique aqui
Orgânico Natural: clique aqui
Alq.me: clique aqui
Ahimsa | promoção: assista aqui
Dobro | proteínas vegetais: assista aqui
Vida Veg | e-commerce: assista aqui
Vida Veg | leites vegetais frescos: assista aqui
Preço: consulte
Periodicidade mínima: 1 vídeo
Número de vídeos atingidos: 1 vídeo
Pagamento: boleto, cartão de crédito, transferência

2. Anúncio audiovisual de vídeo inteiro
Característica: um vídeo inteiro dedicado ao seu produto, marca,
estabelecimento ou serviço.
O apresentador falará sobre seu produto, estabelecimento ou
serviço, explicando do que se trata e passando o endereço de um
link, se for o caso.
Uma estratégia de como apresentar da melhor forma será
apresentada. Se for um produto alimentício, por exemplo, uma
receita poderá ser preparada com o produto.
Este anúncio está condicionado a uma análise prévia do produto,
marca, estabelecimento ou serviço. É preciso encontrar um link
interessante com algum assunto relacionado aos temas do canal.

Exemplos de anúncio audiovisual de vídeo inteiro:
Novah! | clique aqui
Vida Veg | clique aqui
Super Vegan | clique aqui
Vegan Business | clique aqui
Guia de Motéis | clique aqui
Plantlab | clique aqui
The New | mudança de marca: clique aqui
Wvegan | lançamentos: clique aqui
The New Butchers | Beiçola: clique aqui
Eat Clean: clique aqui
Fazenda Futuro: assista aqui
Verdali | novos produtos: assista aqui
Wvegan | queijo vegano: assista aqui
Fugini | molho madeira vegano: assista aqui
Verdali: assista aqui
Ben & Jerry's | sabores veganos: assista aqui
Preço: consulte
Periodicidade mínima: 1 vídeo
Número de vídeos atingidos: 1 vídeo
Pagamento: boleto, cartão de crédito, transferência

3. Fabio Chaves Visita
(máxima exposição da marca)
Característica: Fabio Chaves vai até sua empresa e grava um vídeo
inteiro dedicado ao seu produto, marca, estabelecimento ou
serviço.
A visita pode acontecer em qualquer lugar do Brasil, com variação
de preço por conta de deslocamento.
Este anúncio está condicionado a uma análise prévia do produto,
marca, estabelecimento ou serviço. É preciso encontrar um link
interessante com algum assunto relacionado aos temas do canal.

Exemplo de anúncio Fabio Chaves Visita:
Green Kitchen | clique aqui
A Coruja | clique aqui
Santai Spa | clique aqui
Fratelli Basilico | clique aqui
Henriqueça Pub & Bar | clique aqui
Preço: consulte
Periodicidade mínima: 1 vídeo
Número de vídeos atingidos: 1 vídeo
Pagamento: boleto, cartão de crédito, transferência

