


iGaming Brazil

Lançado em 2019, o portal iGaming Brazil visa cobrir amplamente os principais 
acontecimentos do setor. Oferecendo notícias diárias através de nossa página 
na internet e também via newsletter periódico, segmentado por interesse 
específico de nossa audiência.

Desde seu lançamento, o portal já alcançou resultados excelentes e está 
disponível no Google News, destacando-se com artigos e entrevistas exclusivas 
com personalidades importantes do setor.

Nosso canal de notícias tem crescido exponencialmente e está presente nas 
principais redes sociais, divulgando nossos artigos principalmente no Twitter, 
LinkedIn, Facebook e Instagram.



iGaming Brazil

Artigos diários sobre o mercado e envio 
periódico  de newsletter.

Notícias especializadas do mercado 
internacional e nacional de jogos.

Cobertura em feiras e eventos, em parcerias 
com empresas especializadas.

Colunistas especializados, entrevistas exclusivas 
e conteúdo focado no mercado B2B.



CATEGORIAS
Publicamos em nosso portal notícias diárias sobre assuntos relacionados ao 
bingo, cassino, aposta esportiva, loteria, poker, eSport, turfe e outros 
assuntos relevantes.

Buscamos informações de fabricantes, distribuidores, operadores, agências, 
casas de aposta e todos eventos mais importantes do mercado. 

Com o objetivo de fornecer informações para executivos, diretores, funcionários 
e autoridades reguladoras, além de agências de marketing e afiliados e 
interessados em trabalhar na indústria de iGaming.



PUBLICIDADE
Desenvolvemos nossa plataforma de formato 
responsivo, com uma tecnologia que abrange a 
maior parte de formatos e aparelhos, para que 
possa ser visualizado em qualquer circunstância. 

Pretendemos até o final do ano lançar a versão em 
outros idiomas, para alcançar um maior número de 
leitores estrangeiros.

No momento trabalhamos com veiculações 
exclusivas, onde o espaço contratado pelo 
anunciante será 100% dele durante o período 
acordado. 



BANNERS HOME
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Banner 3 meses 6 meses 12 meses

 #1 Rectangle

 #2 Rectangle

 #3 Small Rectangle

 #4 Leaderboard

 #5 Small Rectangle

 #6 Leaderboard

Banner que aparecem na página principal, tem a 
oportunidade de ser visto logo a primeira visita.



BANNERS ESPECIAIS

#2

Banners especias aparecem em locais fixos, em 
todas as páginas do site em lugares de destaque.

#1

Banner 3 meses 6 meses 12 meses

  #1 Leaderboard

  #2 Rectangle



BANNERS INTERNAS

#2

Banner 3 meses 6 meses 12 meses

  #1 Rectangle

  #2 Half Page

Banners nas páginas internas, aparecem nas 
páginas de todas as categorias e nas matérias 
publicadas.#1



NEWSLETTER

#2

Banner 3 meses 6 meses 12 meses

  #1 Banner

  #8 Square

  #7 Square

  #8 Leaderboard

Envio diário de newsletter com as principais 
notícias do dia, uma oportunidade para divulgar sua 
empresa diariamente.

#1

#4

#3



Gostaria de Anunciar?

www.igamingbrazil.com

anuncie@igamingbrazil.com

Flávio Figueiredo
+55 (11) 3280-1933 

+55 (11) 95777-3907

http://www.apple.com

