


» É um blog voltado para o mundo das séries de TV no Brasil e 

ao redor do mundo. No blog temos notícias, comentários 

sobre episódios, posts bem-humorados, alta interatividade 

com os leitores, sempre buscando saber deles quais são as 

séries mais vistas e comentadas por eles, dicas de compras 

de séries e um podcast semanal para discutir as principais 

notícias e bons episódios das séries exibidas no Brasil e no 

exterior, seja em TV aberta ou na TV a Cabo.





» É voltado para aqueles que gostam de séries televisivas, 

programas de TV de um modo geral, e para os que querem 

estar por dentro das notícias do mundo das séries. 

» Como possui uma linguagem jovem e descomplicada, o 

SpinOff também atrai pessoas que consumam de forma mais 

intensa os que buscam um conteúdo mais próximo aos 

elementos de cultura pop (nos aspectos comerciais, dento do 

mundo das séries) e aqueles que buscam uma boa 

recomendação de séries para uma futura compra de suas 

respectivas temporadas e/ou produtos ligados à estas séries. 



» O SpinOff Podcast nasceu em novembro de 2008, e tem 

como objetivo principal um bate-papo informal sobre o 

mundo das séries. Notícias, episódios assistidos, as nossas 

séries preferidas, as séries preferidas dos leitores/ouvintes, 

eventos televisivos, programas de televisão de um modo 

geral e variedades ligadas ao mundo das séries, sempre com 

um formato de podcast bem flexível. 

» Em 2009, o SpinOff Podcast foi premiado no Prêmio 

Podcast – Edição 2009, com os seguintes prêmios: 3º 

Lugar (Voto Popular) e 1º Lugar (Júri Oficial)

» Info: www.blog.premiopodcast.com.br



» Pageviews/mês: 50 mil

» Visitas Únicas/mês: 18 mil

» Pagerank do blog: 4

» Mais de 5.700 seguidores no Twitter @SpinOffcombr

» Mais de 1.000 seguidores na página do Facebook



- Banner 125 x 125

- Banner 250 x 600

- Full Banner 728 x 90 (no topo do blog)

- Publicidade em Feed RSS

- Marketing via @SpinOffcombr (para mais de 5.700 seguidores)

- Link no Blogroll

- Publieditorial

- Publieditornal na fanpage do Facebook do blog 

(facbeook.com/SpinOffcombr)

- Spot comercial no SpinOff Podcast

- Episódio temático do SpinOff Podcast



» Eduardo Moreira

» Editor-chefe

» E-mail: SpinOffTVSeries@gmail.com

» www.spinoff.com.br

» Ponta Grossa/PR

» (13) 98145-0518

» Twitter: @SpinOffcombr

http://www.spinoff.com.br/

