
Proposta Comercial



O que é o 
Ciência do
Treinamento

Criado em 09/03/2015, o Ciência do Treinamento é um site dedicado a informações para praticantes de exercícios físicos que tenham dúvidas e 
curiosidades sobre tudo que engloba o universo do treinamento das mais diversas modalidades, bem estar e saúde, estudantes que precisem consultar 
materiais científicos para pesquisa e trabalhos acadêmicos e profissionais de Educação Física e áreas relacionadas ao esporte que queiram se atualizar. 

O portal tem como objetivo se tornar o maior acervo de informações sobre todos os métodos de treinamento, com embasamento científico, levando em 
consideração a seriedade e a segurança das informações.

Hoje conta, além do site, com uma página no Facebook (fb.com/cienciadotreinamento) e um Instagram (@cienciadotreinamento) para difundir o seu 
conteúdo.

O Ciência do Treinamento visa maior conhecimento e troca de experiências não só na relação site/leitores, mas também leitor/leitor, gerando 
discussões sobre os temas levantados para entender a forma como pensam, se relacionam, gerando assim cada vez mais conteúdo pertinente e 
interação dentro do segmento.

Por que
anunciar com 
a gente

Anunciar em nosso site é ter a sua marca ligada a capacitação de diversos profissionais e estudantes, investindo no futuro de nosso país. 
Com a nossa base de seguidores e leitores extremamente segmentada entre estudantes e profissionais da área do esporte e da saúde, tenha a certeza 

de que sua marca estará atingindo o seu público alvo, assim alcançando melhores resultados, atraindo quem realmente se interessa pelo seu produto ou 
serviço.

Em apenas dois meses de 2017, a página do Facebook do Ciência do Treinamento teve uma taxa de aumento de mais de 12% em curtidas e essa 
margem continua crescendo. Um número realmente expressivo que mostra o poder de alcance que o portal possui e as possibilidades que isso pode 
trazer para quem escolhe anunciar. 

Sempre ressaltando que o Ciência do Treinamento não visa apenas números, e sim a qualidade da audiência, criando uma verdadeira rede de consumi-
dores de informações relacionadas a treinamento e saúde.

Objetivo: ser o maior
acervo de informações

da internet.

Seja visto. Seja lembrado. Seja solicitado por quem realmente interessa.



Tipos de
exposição

Oferecemos diversas opções de exposição de marca e ações promocionais: banner (tamanho) no site, publicidade e promoções nas redes sociais e na 
forma de patrocínio de eventos e palestras. Realizamos relatórios mensais mostrando os resultados de sua exposição em nossos portais para que possa 
acompanhar o desenvolvimento de seu anúncio.

Banner site 255x151px: 
O diferencial em escolher anunciar no site é que a sua marca pode aparecer em todas as sessões, não limitando-se a ficar estático em apenas uma 

página. Isso garante com que a sua marca tenha muito mais probabilidade de ser vista e impactar o leitor. São 15 espaços na home-page liberados para 
anuncios, mais 3 espaços por matéria, sendo que seu material rotacionará entre todos esses espaços livremente.

Home

Página Curso



Postagem Facebook/Instagram:
Este tipo de anúncio será feito através de uma imagem com seu logo, promoção, oferta, o que julgar ser importante conter no post. No texto, uma 

breve explicação de sua história, os dados de contato, principais serviços ou produtos oferecidos e demais informações que julgar ser necessário. Este 
tipo de postagem pode ser impulsionada, a critério do anunciante, caso queira atrair um número ainda maior de visualizações.  

Em alguns casos especiais,  cabendo analise feita pelo Ciência do Treinamento, oferecemos uma matéria científica com objetivo de mostrar os 
benefícios e vantagens do produto escolhido pelo anunciante ou que julgarmos conseguir bom resultado.* 

*Entrar em contato para entender melhor como funciona essa oferta especial.

Promoções Facebook/Instagram: 
Crie uma promoção e divulgue-a em nossa página do Facebook e Instagram para maximizar sua visibilidade. 
Dê descontos exclusivos, crie kits personalizados com a sua marca, brindes, sorteie prêmios, entre outras formas de alcançar seus potenciais clientes.
Regulamento, datas, prazos deverão ser acordados juntamente com o Ciência do Treinamento para adequação das informações.

Facebook

Instagram



Patrocínio de eventos/palestras: 
Faça parte de nossos eventos e palestras e tenha sua marca vinculada a ações que visam aumentar e difundir novos conhecimentos, ajudando a 

capacitar e elevar cada vez mais o nível de excelência de estudantes e profissionais da área do esporte e saúde.
Ao patrocinar uma dessas modalidades, o seu logo entrará em todos os materiais de divulgação, como:
    Capa da página Ciência do Treinamento e Ciência do Esporte;
    Landing Page do evento;
    Banner evento oficial nas redes sociais;
    Banner site;
    E-mail marketing;
    Vídeos promocionais;
    Camisetas personalizadas;
    entre outras maneiras de visibilidade.
Há a possibilidade também de oferecer brindes, descontos exclusivos e sorteios para os participantes. 

Planos

  Será disponibilizado mensalmente uma relatório com dados
informando sobre o impacto e o resultado que a veiculação de seu
anúncio teve em nossas redes sociais e em nosso site. 
  Garantimos total transparência e controle para que sua analise seja
embasada em números reais.

  
Formas de pagamento:

Depósito Bancário
PagSeguro (cartão de crédito e boleto)

Saia na frente da concorrência, ganhe destaque no mercado e faça do seu negócio um sucesso.

Outros serviços
Promoções no site e no Facebook/Instagram: R$ 300,00

Patrocínio em eventos/palestras: R$ 300,00

Criação de material para divulgação: R$ 55,00 por arte
Não tem um profissional para criar seus banners? Esse pacote é perfeito para sua empresa!
Oferecemos este serviço para criar a arte para divulgação de seu negócio em nossos canais. 

Mensal

Banner site

1 post semanal no Facebook/
Instagram

Relatório de resultado mensal

R$ 250,00/mês

Plano Básico

Plano Profissional

Trimestral

Banner site

1 post semanal no Facebook/
Instagram

Relatório de resultado mensal

R$ 225,00/mês

Semestral

Banner site

1 post semanal no Facebook/
Instagram

Relatório de resultado mensal

R$ 200,00/mês

Anual

Banner site

1 post semanal no Facebook/
Instagram

Relatório de resultado mensal

R$ 175,00/mês

Plano Mensal

Banner site

1 post semanal no Facebook/
Instagram + impulsionamento

Relatório de resultado mensal

R$ 350,00/mês  

Plano Trimestral

Banner site

1 post semanal no Facebook/
Instagram + impulsionamento

Relatório de resultado mensal

R$ 325,00/mês

Plano Semestral

Banner site

1 post semanal no Facebook/
Instagram + impulsionamento

Relatório de resultado mensal

R$ 300,00/mês

Plano Anual

Banner site

1 post semanal no Facebook/
Instagram + impulsionamento

Relatório de resultado mensal

R$ 275,00/mês


