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Apresentação
O Madly Luv é um blog pessoal. No ar desde 2007 e registrado no endereço 

madlyluv.com desde 2009, é retratado nele vários assuntos como literatura, 

arte e design, fotografia, tecnologia, moda e beleza, comportamento, música e 

assuntos relacionados a cinema (filmes e séries).

Seu nome traduzido ao pé da letra do inglês é Loucamente Amor. Com uma 

espécie de licença poética, tal nome foi escolhido para expressar o blog em 

sua essência. Amamos blogar e somos loucos para compartilhar ideias com os 

leitores nossas melhores experiências.

Neste Mídia Kit infomamos sobre todo nosso sistema de publicidade e 

estatísticas do blog. Para mais informações ou dúvidas entre em contato pelo 

e-mail madly_luv@yahoo.com.br ou pelo blog www.madlyluv.com



Quem são nossos leitores?
Segundo estatísticas demográficas realizadas entre iníco de 2009 e final de 

junho de 2014, o usuário predominante é do gênero feminino, sendo 86.1% do 

público total atingido.

A faixa etária mais comum dos usuários é 18-24 anos, liderando 71,01% das 

estatísticas. Em segundo lugar, com 22,9% dos acessos, são usuários com idade 

entre 25-34 anos.



De onde vêm?
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Resultados estatísticos e demográficos - setembro/2013 a setembro/2014



Compartilhamento

Contabilizado em setembro de 2014
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fb.com/madlyluv

1.100
@AnaFlaviaCador

É fato que as redes sociais são 

extremamente importantes para 

compartilhamento de conteúdo, 

informações e ideias.

Através delas interagimos com nossos 

leitores e vinculamos com o blog. 

Toda e qualquer novidade é postada 

imediatamente nas redes sociais através 

de integração de feeds de notícias.



Tipos de publicidade
1) PubliEditoriais
a) Remunerado: Conteúdo realizado pela equipe do blog ou externamente, sen-

do esta última sob responsabilidade do anunciante. O texto pode anunciar sobre 

determinado produto, serviço ou um assunto abordado escolhido pelo anunci-

ante. Por exemplo: publipost sobre “Moda Nos Dias de Chuva”, patrocinado por 

Bottero Calçados.

b) Não-remunerado: Resenha do produto oferecido pelo anunciante baseado 

nas experiências da equipe do blog. O conteúdo é sob nossa responsabilidade. 

A resenha pode ser de livro, roupas, acessários em geral, papelaria ou qualquer 

outro item material enviado pelo anunciante.



Tipos de publicidade
O Madly Luv acredita na transparência para com o leitor e sinaliza todos os 

publieditoriais. Post em destaque no mínimo 4 dias na página inicial com 

divulgação diária no twitter e uma vez pelo facebook (sendo esta realizada assim 

que o publipost vai ao ar).

Vale lembrar: É importante entender que nem todo publieditorial que é oferecido ao 

blog é aceito de fato. Primeiro é feita uma análise para ver se o conteúdo, produto ou 

serviço faz parte do mesmo perfil do blog e de seu público.



Tipos de publicidade

Banner Lateral
Tamanho: máximo de 300 x 300 pixels

2) bannErs 



Tipos de publicidade
O banner é apresentado no espaço durante 30 dias corridos e presente em todas 

as páginas.

Vale lembrar: Para evitar excesso de publicidade no blog e não prejudicar seu conteúdo 

como um todo, um banner é apresentado por vez para o usuário. Nenhum banner tem 

menos chances de visualização que o outro pois não é método de visualização aleatória. 

Todos os banners são apresentados por ordem de cadastro, ou seja, a cada atualização 

ou mudança de página o próximo banner da lista aparecerá.



Quem já passou por aqui?



Entre em contato!
www.madlyluv.com ou madly_luv@yahoo.com.br


