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O Clube do Vídeo Game é mais do que uma 

página de jogos. É um espaço onde pessoas 

se encontram, se informam, se comunicam e 

se divertem. 

Tudo isso é possível porque seus conteúdos 

são selecionados e produzidos com a 

experiência de jogador e alma nerd. E foi 

com essa paixão que nos tornamos o maior 

grupo especializado em games do Brasil.



FACEBOOK: além do grupo, que funciona como um fórum em que todos os membros 

têm o mesmo interesse e discutem sobre o mundo geek, a fanpage do Clube traz 

conteúdo informativo e de entretenimento, levando aos seguidores da página 

conteúdos novos todos os dias;

YOUTUBE: gameplays, análises e reviews, dicas e lançamentos. Esses e muitos outros 

são os temas dos vídeos no canal, proporcionando informação e diversão com o que 

há de novo no universo dos games e também com os sucessos do passado.

INSTAGRAM: com proposta semelhante à fanpage, mas com conteúdos exclusivos, o 

Instagram do Clube busca criar engajamento com o público, oferecendo mais um 

espaço para entretenimento do público gamer.

Hoje, o Clube do Video Game está presente nas plataformas 

mais populares do mundo:



E além das mídias sociais, o site do Clube do Video Game também é um 

relevante portal de conteúdo geek, trazendo notícias, artigos e dicas 

para quem é apaixonado pelo assunto e quer estar sempre atualizado.

Todos esses canais fazem parte do Universo Criabits, que inclui 

outras marcas conhecidas do mundo geek: Nintendista, Get Nerd 

e 16 Bits da Depressão.



CLUBE DO VIDEO GAME EM NÚMEROS

1.1 MILHÃO seguidores  / 

7.9 MIL inscritos

Facebook

YouTube

81 MIL seguidores

100 MIL acessos/mês

Instagram

Site

305 MIL no grupo

https://www.youtube.com/channel/UCl0Kd-CzYSUx4QdPY-sG0Zg
https://www.facebook.com/clubedovideogame/
https://www.instagram.com/clubedovideogame/
https://clubedovideogame.com.br/
https://clubedovideogame.com.br/


CLUBE DO VIDEO GAME NO FACEBOOK

Período de referência: 28 de fevereiro a 28 de abril de 2021

+8,5 MILHÕES
Alcance das publicações

+162 MIL
Alcance de stories

+4 MILHÕES
Envolvimentos com
publicações

Pessoas que viram publicações da página ao menos uma vez

Pessoas que viram stories no Facebook
Cliques, reações, comentários
e compartilhamentos

+1.5 MIL
Novos seguidores por semana



NOSSOS GAMERS TAMBÉM CURTEM

56%
tecnologia

24%
animes

13%
séries

7%
HQs



PARCEIROS & PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

MARCAS QUE JÁ ANUNCIARAM CONOSCO EVENTOS



Com um alcance que já bateu as maiores páginas do Brasil e 

com um constante crescimento do público, o Clube do Video 

Game é um excelente canal para conquistar visibilidade e 

engajamento, aproximando o público das marcas. São espaços 

muito bem planejados e programados para atender da melhor 

forma a legião de seguidores e empresas visionárias.

Confira a seguir os meios e planos especiais para anunciantes.



MEIOS & PLANOS DE ANÚNCIO

INDIVIDUAIS

CAPAS FACEBOOK
Fanpage e grupo

STORY
Fanpage e Instagram

POST - Sem link
Fanpage e Instagram

POST - Com link
Fanpage e Instagram

R$500 / mês

R$70 / publicação

R$100 / publicação

R$150 / publicação



MEIOS & PLANOS DE ANÚNCIO

PLANOS

R$1.200 / mêsCapa grupo e fanpage  1 post semanal+
 2 stories semanais+

Plano BASIC
Facebook e Instagram

R$2.000 / mêsCapa grupo e fanpage  2 posts semanais+
 5 stories semanais+

Plano STANDART
Facebook e Instagram

R$3.500 / mêsCapa grupo e fanpage  rodapé de todos+
os posts da página  3 posts semanais c/ link+

 7 stories semanais  marca d'água+ +

Plano EXCLUSIVE
Facebook e Instagram



Nosso time está pronto para levar sua 

marca para uma nova fase! 

Rua Desembargador Motta, 2166 

Ap. 123 - Curitiba/PR - Brasil

       +55 41 9 9839.1020

       +55 24 9 9934.1451

       contato@criabits.com.br

              /clubedovideogame

https://www.facebook.com/clubedovideogame/
https://www.instagram.com/clubedovideogame/
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