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Objetivos
� Prover conteúdos de qualidade para a comunidade brasileira que 

vive nos Estados Unidos ou se interessa pelos Estados Unidos:
� Publicar matérias sobre brasileiros nos Estados Unidos
� Prover informações sobre uma variedade de assuntos como viver, 

viajar, estudar e trabalhar nos Estados Unidos
� Prover informações de referência como consulados, empregos, etc.
� Responder a perguntas dos usuários 

� Oferecer conexões digitais para brasileiros interessados nos
Estados Unidos.

� Promover negócios nos Estados Unidos.
� Educar, ajudar e se divertir!



Estatísticas
� Milhares de visitantes ao site por mês

� Mais de 600 artigos publicados
� Mais de 18.000 comentários
� Primeiro ranking no Google para as palavras chave 

“Brasileiros nos Estados Unidos” 
� Mais de 14.000 fãs no Facebook

� Mais de 14.000 seguidores no Instagram
� Mais de 1.500 seguidores no Twitter



� Anúncios de banners
� Campanhas de conteúdo com artigos patrocinados
� Promoções em mídias sociais, como Facebook, Instagram

eTwitter.

Oportunidades de Marketing



Promova o Seu Negócio 
� Trabalharemos com você para encontrar a melhor maneira de 

promover seus produtos e serviços 
� Faremos uma proposta customizada para as suas necessidades 

que caibam dentro do seu orçamento.
� Nosso objetivo é construir uma relação a longo prazo que 

venha a beneficiar ambas organizações

� Contato: info@brasileirosnosestadosunidos.com

http://brasileirosnosestadosunidos.com


Media Kit - English



Objectives
� Provide quality content to the Brazilian community that lives in 

the United States or are interested in the United States:
� Publish articles about Brazilians in the United States
� Provide information about a variety of subjects such as living, 

travelling, studying and working in the United States.
� Provide reference information such as consulates and jobs
� Answer questions from our users

� Offer digital connections for Brazilians interested in the United 
States

� Promote businesses in the United States
� Educate, help, and have fun!



Statistics
� Thousands of visitors per month to the website 

� First ranking for Google keywords “Brasileiros nos Estados 
Unidos”

� More than 600 published articles
� More than 18,000 comments
� More than 14,000 Facebook fans

� More than 14,000 followers on Instagram
� More than1,500 followers onTwitter



� Banner Ads
� Article Campaigns
� Social Media Promotions in Facebook, Twitter and 

Instagram

Marketing Opportunities



Promote Your Business
� We will work with you to find the best way to promote your 

products and services
� We will provide a customized quote that meets your needs 

and fits within your budget
� Our goal is to build a long-term relationship that will benefit

both organizations

� Contact: info@brasileirosnosestadosunidos.com


