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Inaugurado em janeiro de 2003, o 
Cineplayers possui um dos maiores 

bancos de dados sobre cinema do 
país, consolidando-se como um portal 

de referência na área. 

Em 2010, iniciou uma parceria de 
sucesso com a Rede Telecine. 

Em 2019, completando 16 anos de 
existência, o portal inicia uma nova 

etapa de seu processo de expansão 
lançando um novo site, criando o 

Cineplayers TV e dando 
continuidade aos seus já consagrados 

serviços de crítica e podcast. 



2017 2018

BIG NUMBERS

Visitas
2017                  

3.769.209
Pageview

11.149.033

TRÁFEGO

Visitas
2018                 

4.805.514
Pageview

11.852.387

Visitas
2019                  

1.478.065
Pageview

3.416.367

Até março



2017 2018 Número de leitores
20.235
Comentários 

de leitores

Número de crítica de editores

3.946
30.000

Número de leitores 
cadastrados

34.740

Ficha de filmes 
cadastrados

Filmes

BIG NUMBERS
ENGAJAMENTO

Artistas cadastrados
184.551



Lançamento do novo site 
Coberturas de lançamentos dos Cinemas e VOD 
Produção de notícias e artigos sobre mercado e clássicos 
Expansão comercial 
Estreitamento com parceiros 
Ampliação do Cineplayers Cast e criação do Cineplayers TV 

Modernizar, expandir e produzir 
ATUAÇÕES EM 2019





CONHEÇA 
NOSSAS  
MÍDIAS 



Abaixo do Webdoor (Home e conteúdo) 
ou no meio do conteúdo (a negociar 
posição). Em todas as páginas. 

Destacado
BANNERS
970x250



Pode ser colocado em todas as páginas, 
no meio do conteúdo. 

Destacado
BANNERS
728x90



Banner semi-quadricular, em todas as 
páginas. 

Destacado
BANNERS
300x250



Banner destaque que ocupa toda a  
home do site.  

POP UP



Envelopamento das laterais do site. 

BACK 
GROUND



Artigos tematizado publicado no 
Cineplayers e vídeo postado no nosso 

canal do YouTube, de mesmo tema e 
conteúdo. Podcast no padrão do site 

veiculado na semana escolhida. 

Artigo + Vídeo (5 a 10 minutos) + 
Podcast (60 a 90 minutos) 

ESPECIAIS
SEMANAIS

Segue o mesmo padrão dos especiais da 
semana, mas há uma sequência nas 

publicações, totalizando 4 ou 5 semanas 
no total (dependendo da quantidade de 

semanas no mês). 

MENSAIS



PUBLI 
EDITORIAL

Um artigo escrito pela equipe do 
Cineplayers, a ser aprovado e publicado no 

próprio site, com tema proposto pelo 
contratante e aprovado pelo contratado.  



\

Publicação de todo o material 
produzido em nossas redes sociais 
(Facebook, Twitter e Instagram) ao 
longo do mês. 

REDES 
SOCIAIS



PODCAST 
TEMÁTICO

Episódio totalmente tematizado de acordo com 
a vontade do contratante. Podemos falar de um 
filme, de um movimento, de uma época, de uma 
personalidade ou de qualquer coisa relacionada 

a cinema, a ser aprovada pela equipe.  



CURADORIA DE  
EVENTOS
Realizamos a escolha, sugestões de programação e auxílio 
na execução em eventos. Em 2017, fizemos a curadoria do 
Geek & Game Rio Festival, trazendo ao Rio de Janeiro nomes 
como os produtores Iain Smith (Mad Max, Sete Anos no 
Tibet), Tim Schafer (do mundo dos games, como Full Throttle 
e Day of the Tentacle), Christie Golden (romancista da 
Blizzard) e David Lloyd (co-criador de V de Vingança e 
responsável pela famosa máscara).



QUEM JÁ ESTEVE  
CONOSCO



ESPERAMOS SEU 
CONTATO
RODRIGO@CINEPLAYERS.COM.BR

KOBALL@CINEPLAYERS.COM.BR




