


Coisas muito interessantes acontecem na cidade, mas pouca

gente sabe...

O que todo mundo sabe é que Porto Alegre já virou rota de

grandes shows e eventos nacionais e internacionais, que são

amplamente divulgados em todas as mídias disponíveis.

Mas, o que pouca gente sabe é que tem uma galera muito fera

nas mais diversas áreas, fazendo um trabalho de altíssima

qualidade, aqui mesmo, em Porto Alegre.

Seja no início de uma carreira, um projeto ou uma ideia nova, o

que move essas pessoas é a paixão pelo que fazem, contando

muitas vezes apenas com seu talento e força de vontade, realizam

obras excelentes – seja no teatro, cinema, música… e por aí

vai. Faltava um espaço de divulgação para esse pessoal que está

na batalha aqui na terrinha.

O PoaCult surgiu da identificação desta necessidade e da

experiência dos autores na área. E por que a gente curte muito

Porto Alegre e tem um imenso prazer de dar essa força extra para

quem merece!

Quem somos



Divulgação Cultural e Turística.

Dicas: Shows, Filmes, Livros, Gastronomia, Eventos, Exposições e

tudo que estiver acontecendo de legal.

Entrevistas com artistas, autores, empreendedores e músicos,

sejam eles Porto Alegrenses ou estejam apenas enriquecendo a

cena cultural da cidade.

Promoção de eventos e locais diferenciados.

Review de shows e demais atrações que ocorrem em Porto Alegre

com a participação e experiência da equipe PoaCult.

Para promover o desenvolvimento do cidadão porto-alegrense

através da cultura e turismo e garantir uma melhor experiência aos

visitantes da cidade. Trabalhamos da seguinte forma:

Objetivo



Nosso público

58%
M u l h e r e s

42%
H o m e n s

41%
25 a 34 anos

28%
35 a 44anos

83% do RS

67% Porto Alegre

5% Gravataí

3% Canoas

2% São Leopoldo

1,5% Alvorada



Site PoaCult

Desde 2012, o PoaCult divulga Porto Alegre aos porto-alegrenses,

visando a promoção de eventos culturais, shows, cursos, bares e

restaurantes, turismo e demais atrativos da capital gaúcha.

Em 2017 o site foi totalmente reformulado, trazendo um layout

atual, leve e principalmente priorizando a boa navegabilidade e

experiência de usuário aos leitores.

1:36
Tempo Médio

1,84
Páginas/Sessão3400+ de

acessos ao mês.
*132% acima do mercado



Social Midia

1.900+ de

Seguidores @poacultrs

6.500+ de

Seguidores @poacult

540+ de

Seguidores @poacultrs



Parceiros PoaCult



Shows com cobertura PoaCult



Seja gigante com o PoaCult

Mostre sua marca, produto ou serviço para todo público PoaCult.

Anúncios no PoaCult estão disponíveis através de banners na

página principal ou sessões do site.

Formatos:

645 x 80 px | R$400*/mês

300 x 250 px | R$500*/mês

*Valor tabela.

Contratando os dois formatos:

R$ 700* + Post Impulsionado



Seja gigante com o PoaCult

Além de anúncios no site, também fazemos outros tipos de parcerias para

divulgação no PoaCult:

Postagens programadas nas redes sociais.

Live via Instagram.

Sorteio de Ingressos.

Cobertura e Review de Shows e Eventos.

Experiências de serviços com Review.

Visita a restaurantes com Review.

Entrevistas e bate papos.



w w w . p o a c u l t . c o m . b r

p o a c u l t @ p o a c u l t . c o m . b r

http://www.poacult.com.br/

