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Especializada em 
Equipamentos 
para Fotografia, 
Filmagem e Cinema!



A eMania – Foto e Vídeo é uma 
empresa varejista de comércio 
eletrônico do segmento de foto, 
vídeo e acessórios fotográficos. São 
mais de 5 mil produtos disponíveis 
com preços atrativos e um dos 
acervos mais completos do mercado.
Nossa linguagem é bem eclética 
pois buscamos atender hobbystas, 
amadores e profissionais.
Somos a melhor opção de 
e-commerce do segmento, pois 
buscamos sempre a melhor 
qualidade de serviços, produtos e 
atendimento.
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DICAS: Dicas de iluminação, composição, 
configurações de câmera, entre tantas outras, 
são apresentadas para fotógrafos amadores e 
profissionais.

EQUIPAMENTOS: Entenda melhor o equipamento 
fotógrafico ou de filmagem que você tem em mãos, 
através de suas funções e configurações.

TUTORIAIS: Viu aquela fotografia sensacional e não 
sabe como reproduzi-la? Você pode conferir todos 
os nossos tutoriais, produzidos com a facilidade que 
você necessita.

REVIEWS: Se você está em dúvida se deve comprar 
determinado equipamento, ou não, nós te damos 
todos os detalhes e avaliações dele.

LANÇAMENTOS: Os mais novos lançamentos da 
fotografia e do vídeo também são registrados aqui

ARTIGOS:  Notícias, novidades e pesquisas sobre 
foto e vídeo também são abordadas no Blog eMania.

categorias



matérias

As matérias do Blog eMania são 
escolhidas de acordo com as principais 
dúvidas, dificuldades e interesses de 
nossa audiência. Nosso objetivo é 
explicar os temas com clareza e com uma 
linguagem agradável.

PARA COMEÇAR: Dicas gerais de estilos de 
fotografia, composições, configurações de 
equipamentos entre outros temas.

APROFUNDANDO: Especificações e resenhas 
sobre os equipamentos fotográficos e de vido 
encontrados no mercado.

VOANDO ALTO: Verdadeiros manuais de 
instruções para a fotografia e o vídeo.



audiência

Nossa audiência 
é formada por 
hobbystas, 
amadores e 
profissionais de 
foto e vídeo, 
todos aqueles 
apaixonados que 
enxergam neste 
meio uma forma 
de expressão de 
momentos únicos 
que precisam 
ser captados da 
melhor forma para 
traduzir momentos 
especiais e 
sentimentos reais.



audiência

54%
homens

mulheres

+ 700 mil
pageviews

+ 245 mil usuários

+ 6 mil seguidores
no Instagram

+ 22 mil fãs
no Facebook

Fonte: Google Analytics (Jan. a Jun. de 2016)

45%



-6%
bounces
(taxa de rejeição)

Fonte: Google Analytics (Jan. a Jun. de 2016)
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idade
18 a 24:
25 a 34:
35 a 44:

classe
social

A:
B:
C:

localização
sudeste:

sul:
nordeste:

27%
33%
15%

38%
43%
11%

55%
15%
7%

Fonte: Google Analytics (Jan. a Jun. de 2016)



engajamento

+49 mil
TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS 
QUE DEIXAM AS FOTOS MAIS 
PROFISSIONAIS 
       PROFISSIONAL

+40 mil
OS MELHORES FOTÓGRAFOS DE 
TODOS OS TEMPOS !
       HOBBYSTA

+ 18 mil
OS 23 APPS DE FOTOGRAFIA 
QUE VOCÊ DEVERIA USAR !
       AMADOR

Registramos um ótimo índice de 
envolvimento e interação tanto 
de usuários recorrentes na página 
do eMania, quanto novos curiosos 
e profissionais em busca de 
informações e produtos do ramo 
de vídeo e fotografia.



mídia
display



DHTML 
Intervenção flutuante
até 480x320px 
peso: 70kb
arquivo: gif, jpg ou HTML5



banner principal
principal ponto de visualização
1920x500px 
arquivo: gif, jpg ou HTML5

/home

banner horizontal
no intervalo de seções
728x90px 
arquivo: gif, jpg ou HTML5

banner lateral
acompanhando o assunto 
principal da página
300x250px 
arquivo: gif, jpg ou HTML5



/home/categoria

dicas

equipamentos

tutoriais

reviews

lançamentos

artigos

banner horizontal
no intervalo de seções
728x90px 
arquivo: gif, jpg ou HTML5

banner lateral
acompanhando o assunto 
principal da página
300x250px 
arquivo: gif, jpg ou HTML5



banner horizontal
no intervalo de seções
728x90px 
arquivo: gif, jpg ou HTML5

banner lateral
acompanhando o assunto 
principal da página
300x250px 
arquivo: gif, jpg ou HTML5

/home/categoria/matéria



publieditorial
Conteúdo personalizado para 
sua marca, produto ou serviço, 
após a produção, mediante 
briefing detalhado, ele será 
veiculado como um post normal 
no blog eMania.



parceiros
/anunciantes



contato
faça parte deste universo! 
(11) 3228-6259
marketing@emania.com.br


