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A OB
A Otakus Brasil é uma página que nasceu no Twitter em 2019 
com o objetivo de juntar pessoas para conversar sobre esse 
mundo dos animes, mangás e cultura japonesas e cada vez mais 
vem crescendo e entrando em novas mídias como Instagram, 
Site, Youtube, Twitch e em mais breve, Podcast.

Nossas Marcas



Equipe

A OB conta atualmente com 18 pessoas espalhadas por diversos 
estados do Brasil trabalhando em equipe pra trazer o melhor dos 
animes para todos as pessoas que acessam nossas páginas todos os 
dias. A equipe é divididas entre Twitter, Instagram e Site pra otimizar 
cada área da página.



A OB EM NÚMEROS

ALCANCE

Site
+1,500 Visualizações Semanais

+10,000 Visualizações Mensais

Twitter

+150 Mil Seguidores

+10 Milhões Impressões por mês

Instagram
+6,5 Mil Seguidores

+12 Mil Contas Alcançadas por mês



A OB EM NÚMEROS

DEMOGRAFIA

63%

37%

GÊNERO

Homens Mulheres

19%

50%

24%

5% 2%

IDADE

Até 17 18 a 24 25 a 34

35 a 44 45 pra cima

22%

76%

2%

DISPOSITIVOS

Desktop Mobile Tablet



Formatos de Anúncio 

Publieditorial: escreveremos uma matéria com um 
assunto de sua escolha divulgando seu produto. Essa 
matéria será divulgadas em nossas redes sociais.

Banner Topo: Você terá um banner 
na home do nosso site bem em baixo 
das principais notícias.

Banner Quadrado: Você terá um banner 345x345 
na lateral das nossas matérias e outras paginas na 
versão desktop e entre as caixinhas de conteúdos na 
matérias e outras páginas da versão Mobile e Tablet.

Site



Formatos de Anúncio 

Twitter e Instagram

Publipost: Produzimos post no Twitter e/ou no Instagram 
explicando e divulgando seus produtos ou serviços para nosso 
público conforme a empresa/marca desejar.

RTs: Fazemos pacotes de retweets em seus posts da seu 
produto que quer seja impulsionado.

Stories: Gravamos stories explicando, divulgando, mostrando ou 
testado seu produtos ou serviços conforme a empresa/marca 
desejar.

Também estamos interessados em testar novos modelos de 

publicidade



Ficou Interessado?

Entre em contato conosco em:

Otakusbrasil.oficial@gmail.com


