
Nerd
Recomenda

Onde o entretenimento caminha até você



CAROLINE C. DIAS
Editora Chefe | Blogger | Digital Influencer

Produtora cultural, em formação, e Organizadora de
Eventos pelo Senac, com 25 anos e Paulista, sempre em
busca de produzir conteúdo e levar o melhor da cultura
geek/nerd/pop para os fãs. 
Hoje com os meios de comunicação, blog/ Instagram e
Youtube, estudando diferentes formatos e conteúdos para
direcionar aos canais de comunicação . 
Em busca de novos caminhos pra trilhar e sempre abrager
o melhor dos conteúdos, afinal, qual será o entretenimento
de hoje? O Nerd Recomenda tem a resposta.



Nerd Recomenda começou com um canal de vídeos na plataforma do
Youtube com o intuito de apresentar vídeos com indicações de filmes, séries
e o entretenimento em geral para todos que consumam a cultura geek e
pop. 
Alguns anos depois, com a demanda e o crescimento dos conteúdos se viu
necessário a criação de conteúdo de forma que pudesse ser lida em
pequenos textos e mais rápida. 
Sendo assim, hoje trabalhamos com Youtube para vídeos mais dinâmicos e
interativos, já o site para uma leitura mais causal e pontual como forma de
resenhas e notícias rápidas.

Sobre
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https://nerdrecomenda.com.br/sobre-nerd-recomenda/
https://nerdrecomenda.com.br/sobre-nerd-recomenda/


CATEGORIAS DO BLOG

As matérias encontradas no blog tem os seguintes assuntos:

FILMES
SÉRIE

ANIMES
TEATRO
GAMES

NOTÍCIAS

LIVROS

https://nerdrecomenda.com.br/category/filmes/
https://nerdrecomenda.com.br/category/serie/
https://nerdrecomenda.com.br/category/anime/
https://nerdrecomenda.com.br/category/teatro/
https://nerdrecomenda.com.br/category/games/
https://nerdrecomenda.com.br/category/noticias/
https://nerdrecomenda.com.br/category/livros/


Mídias Sociais

Instagram

Youtube

Alcance - 1k semanal
Impressões - 2k Semanal
 

Blog

Visualizações - 90k Semanal
Inscritos - 330 Semanal
Alcance - 410k Semanal
Espectadores Únicos - 72k Semanal

Alcance - 1k semanal
Impressões - 200 Díárias
 

https://www.instagram.com/nerdrecomenda/
http://www.youtube.com.br/NerdRecomenda
https://www.nerdrecomenda.com.br/


Feminino - 58%
Masculino - 42%

Gênero

18 a 24 = 26%
25 a 34 = 40%
35 a 44 = 18%

Faixa Etária

São Paulo - 53%
Rio de Janeiro -- 20%

TARGET

Cidade



Desde 2019, no Hopi Pride 4ª Edição,
Nerd Recomenda vem realizando
coberturas dos eventos realizados pelo
Hopi Hari

Hopi Hari

COBERTURAS REALIZADAS

Em 2019 foi realizada cobertura da
CCXP19 em parceria com a marca
telecine. Visitas em estandes como
HBO, Amazon Prime Video, Netflix,
Faber Castell, Hering, entre outras.
Levando as novidades das marcas
diretamente ao público via Instagram
com interatividade, diversão e
informação.

CCXP 19

Por 2 anos consecutivos foram realizadas
coberturas independentes para o site e Rádio
ABC em forma de áudios e matérias para
Instagram com suporte instantâneo de
divulgação com entrevistas exclusivas e
interativas.

Brasil Game Show



PARCERIAS



CONTATE-NOS

nerdrecomenda

contato@nerdrecomenda.com.br
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