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O SITE
O Setor VIP foi fundado em maio de 2013 e apresenta matérias e entrevistas com a profundidade
típica das publicações impressas, aliadas ao frescor do jornalismo de internet.

Quem entra em www.setorvip.com.br depara-se com um site antenado com o que acontece no
universo do entretenimento e da cultura, com matérias extensas que prezam pelo melhor do
jornalismo, no melhor estilo reportagem-ensaio.

SEGMENTAÇÃO E PERIODICIDADE
O menu do Setor VIP apresenta as seções Música, Teatro, Cinema e Turismo. As matérias
possuem vídeos, fotos, galerias e assuntos relacionados, permitindo maior navegabilidade em
todo o site.
As coberturas de shows e peças teatrais, por exemplo, acontecem principalmente em São Paulo.
Porém, em sua maioria, são espetáculos que viajam o Brasil e que despertam o interesse do
público ligado ao gênero em todo o país.
O Setor VIP já cobriu espetáculos e eventos diversos em cidades nacionais como Rio de Janeiro e
Salvador e em cidades internacionais como Londres, Paris, Las Vegas, Nova York e Orlando.
O site traz novidades sobre a cena cultural com postagens às segundas, quartas e sextas. São
reportagens elaboradas, coberturas de eventos, críticas de espetáculos, fotos e vídeos inéditos.

O AUTOR
Filipe Vicente possui amplo repertório cultural, tendo vivenciado experiências importantes na
formação de um bom repórter de cultura, em diversos lugares do mundo.

É ator, especializado em teatro musical, tendo atuado em produções como “A Bela a e Fera”,
“Chicago” e ”Mamma Mia!”. Formado em Audiovisual, tem vasta experiência em coberturas
internacionais em cidades como Londres, Paris, Berlim, Salzburg, Nova York, Las Vegas, Buenos
Aires, Milão, Veneza, Romas, Praga, Budapeste, Atenas, Barcelona, Madri, Ibiza, entre outros.

AÇÕES EXCLUSIVAS
ENTREVISTAS

COBERTURAS

 As entrevistas exclusivas têm alcançado

 O Setor VIP foi o único veículo brasileiro a

um patamar de qualidade elevado,
destacando-se em outras mídias e com os
entrevistados.

cobrir turnês internacionais inéditas no
país como Mariah Carey, Celine Dion,
Britney Spears, Jennifer Lopez e Blink 182.

 Os atores Antonio Fagundes, Eva Wilma,

Luana Piovani, Reynaldo Gianecchini; os
cantores Luan Santana, Chitãozinho &
Xororó, Zezé di Camargo & Luciano; e o
apresentador americano Buddy Valastro
são alguns dos parceiros do Setor VIP.

 Único

veículo a conferir espetáculos
exclusivos de outros países da marca
Cirque du Soleil como “La Nouba”, “Kà”,
“O” e “Mystére”, além de cobrir
temporadas inteiras de musicais em
Londres e Nova York.

ESTATÍSTICAS
Em números, o Setor VIP tem atingido, em média, 5 mil visitas diárias, chegando a 12 mil
visitantes únicos por fim de semana. O que resulta em cerca de 150 mil visitas por mês. São
leitores de todas as partes do Brasil e de muitos lugares do mundo como Estados Unidos,
Portugal e Reino Unido. (Fonte: Google Analytics)

REDES SOCIAIS
O Setor VIP está presente nas principais mídias sociais com quase 45 mil curtidas, estreitando o
vínculo com o leitor e levando suas notícias para um público cada vez maior. Somadas às redes
sociais do fundador (Facebook /filipevicente [8,4 mil] e Instagram @filipevicente [37,4 mil]), são
mais de 90 mil curtidas.

/setorvip
8,0 mil fãs
23,3 mil perfis alcançados

/setorvip
7,9 mil inscritos
+ de 3,4 milhões de views

@setorvip
22,9 mil seguidores

@setorvip
6,9 mil seguidores

(Visualizações do YouTube)

(Alcance da matéria exclusiva com Antonio Fagundes)

(Alcance quase três vezes maior do número de curtidas no Facebook)

PUBLICIDADE
O Setor VIP é o lugar ideal para quem quer anunciar para o público interessado em música,
teatro, cinema, viagens e outros assuntos relacionados a cultura e entretenimento. A
segmentação das notícias permite que as publicidades tenham um impacto mais eficaz.

Visando maior destaque, o site oferece apenas CINCO serviços para os anunciantes.

Confira!

Espaço PUBLICIDADE no POST
Formato

300 x 250, 300 x 100 ou vídeo do YouTube

Mídia

JPG, GIF, PNG, FLASH ou vídeo do YouTube

Disponibilidade

Lateral direita da capa do site

Custo por semana

R$ 85

Custo por mês

R$ 300

Espaço PUBLICIDADE na CAPA
Formato

300 x 250, 300 x 100 ou vídeo do YouTube

Mídia

JPG, GIF, PNG, FLASH ou vídeo do YouTube

Disponibilidade

Lateral direita da capa do site

Custo por semana

R$ 70

Custo por mês

R$ 250

Banner RODAPÉ
Formato

728 x 90 pixels

Mídia

JPG, GIF, PNG, FLASH

Disponibilidade

Todas as páginas do site

Custo por semana

R$ 60

Custo por mês

R$ 200

Wallpaper
Formato

1280 pixels

Mídia

JPG, GIF, PNG

Disponibilidade

Fundo de todas as páginas

Custo por semana

R$ 300

Custo por mês

R$ 1.000

PUBLIEDITORIAL
 As matérias de publieditorial não tem limite de caracteres ou imagens no corpo de

texto, porém precisam estar adequadas a uma de nossas seções.
 Todas trazem a indicação “PUBLICIDADE” na assinatura, abaixo do título. Os textos

podem ser enviados prontos pelo cliente ou escritos pela redação do site, de acordo
com as recomendações do cliente. Em ambos os casos, a publicação só ocorre após
aprovação de ambas as partes.
 O publieditorial é postado uma vez no Facebook e uma vez no Twitter. Além disso, fica

em destaque na página principal por um dia e na capa do site, na seção
correspondente, por pelo menos outros três, totalizando no mínimo quatro dias.

Preços
Enviado pelo cliente

R$ 400

Escrito pela redação

R$ 500

CONTATO
E-MAIL: filipe@setorvip.com.br
TELEFONE: + 55 (11) 97675-5626

