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SOBRE O SITE1

Há quase 10 anos no mercado, consolidou-se como uma 
verdadeira central de nicho, entregando conhecimento de 
qualidade e apoio relevante para empreendedores do segmento 
do Pilates no Brasil. 

O site apresenta matérias bem estruturadas e conta com uma 
equipe especializada para produção de conteúdo, que 
desenvolve uma série de materiais ricos com dicas para 
montagem, ampliação, gestão do estúdio, marketing, decoração 
de ambientes e muito mais.  

Se o seu objetivo é comunicar o seu produto ou empresa aos 
empreendedores do Pilates, você está no lugar certo!



ALCANCE2

GOOGLE ANALYTICS: 01/01/2018 A 30/09/2018

+ 4.000
USUÁRIOS POR MÊS
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GOOGLE ANALYTICS: 01/01/2018 A 30/09/2018
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PÚBLICO3

Profissionais de Educação Física, Fisioterapeutas e Terapeutas 
Ocupacionais, formados ou em fase de formação, constituem o 
público do Negócio Pilates.

Parte já é empreendedora, ou seja: possui o seu próprio estúdio 
de Pilates, parte almeja conquistar o sonho Pilates. A idade está 
entre 25 e 44 anos, prioritariamente.

O público do Negócio está em busca constante de informações e 
materiais que auxiliem na gestão e no planejamento de seus 
empreendimentos.
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GOOGLE ANALYTICS: 01/01/2018 A 30/09/2018



COMO ANUNCIAR4

É tudo uma troca!
A gente coloca seu banner no site e, em troca:

- Insere o banner do Negócio em seu site.
- Entradas para eventos da área.
- Acesso a cursos e formações em Pilates.
- Publicações em livros, Revistas ou outros materiais.
- … Faça sua sugestão!

IMPORTANTE:
Os casos serão analisados individualmente e cabe aos gestores 
do Negócio Pilates definirem a moeda de troca ideal para cada 
espaço escolhido.



FORMATOS5

SIDEBAR
Banner na coluna do 
canto, em destaque.

FULL SIDEBAR
Banner na coluna do 

canto, com ainda 
mais destaque.

MOBILE
Banner só para 
mobile, entre 

categorias e entre 
parágrafos dos 

artigos.



FORMATOS5

ENTRE CATEGORIA
Banner banner nas 
principais páginas 

do site entre seções 
de conteúdo.

TOPO DE ARTIGO
Aparece acima do 

título do artigo. 
Grande destaque.

MIOLO DE ARTIGO
Banner miolo do 
artigo: entre um 

parágrafo e outro, 
entra o seu banner



Mais informações
contato.np@negociopilates.com.br


