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sobreNÓS

O El Hombre é um dos maiores sites de conteúdo 
voltado ao público masculino do Brasil e o mais 
influente quando se fala em moda. É uma leitura 
relevante, que faz diferença na vida do homem 
que quer viver e ser melhor.



1,1 MILHÃO
2,7 MILHÕES
910 MIL

VISITANTES ÚNICOS

PAGE VIEWS

SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS

audiênciaMENSAL



canaisESPECIAIS

// MODAmasculina //

// SÓmáquinas //

Além de 18 categorias para abranger todo conteúdo relevante 
ao homem contemporâneo, temos dois canais especiais no site:

Com 550 mil seguidores no Instagram e 68 mil no 
Facebook, é um dos maiores canais do Brasil (e do 
mundo) de estilo para homens. Entre seus seguidores há 
personalidades como o jogador Cristiano Ronaldo e o DJ 
David Guetta.

Com quase 200 mil seguidores no Facebook e 
Instagram, apresenta os grandes lançamentos do setor 
automobilístico ao seu público apaixonado por carros, 
além de mostrar fotos dos mais belos veículos que 
cruzam as ruas do mundo.



perfilLEITORES

55%
45%{homens

mulheres

18 a 24 anos: 38%
25 a 34 anos: 31%
35 a 44 anos: 15%
45 anos ou mais: 16%

:: classe social ::

AB70%
C29% DE1%



caseMEN’S MARKET

• 3 posts patrocinados + branded channel
• 50 mil leituras
• 3,2 mil shares no Facebook
• 26 mil likes no Instagram
• 2,2 milhões de leitores únicos impactados



caseDI POLLINI

• 2 posts patrocinados + branded channel
• 12 mil leituras
• 2,1 mil shares no Facebook
• 16 mil likes no Instagram
• 1,9 milhão de leitores únicos impactados



conteúdo
PATROCINADO

Artigo produzido por nossa equipe, seguindo as 
diretrizes combinadas com a marca. Pacote inclui:

• Menção nas redes sociais do El Hombre 
• 24 horas na primeira posição da home
• Selo de patrocinador no post da home

As marcas de MODA e GROOMING ganham 
também menção nas redes sociais do canal Moda 
Masculina (Facebook e Instagram)

BRANDED CHANNEL
Se a empresa fechar um pacote de 2 ou mais 
posts patrocinados, recebe de bônus um branded 
channel:

• Canal especial para agregar o conteúdo da marca
• Selo em “patrocinadores” em todos posts do site

VALOR: R$ 3000



SUPERBANNER: R$ 20 CPM (728x90 px)
RETÂNGULO: R$ 20 CPM (300x250 px)

BILLBOARD: R$ 25 CPM (970x250)
BACKGROUND: R$ 30 CPM (personalizável)

FULL PAGE: R$ 30 CPM (personalizável)
ENVELOPAMENTO: R$ 40 CPM (personalizável)

 

formatos
PREÇOS



RETÂNGULO MOBILE: R$ 20 CPM (300x250 px)
BANNER MOBILE: R$ 15 CPM (320x50 px)
FULL PAGE MOBILE: R$ 30 CPM (personalizável)

formatos
PREÇOS



(11) 2476-1147

Sérgio Bairrada // comercial
sergio.bairrada@elhombre.com.br 
(11) 95540-1170

Thiago Ferreira // comercial
thiago.ferreira@elhombre.com.br
(11) 96011-5228

Pedro Nogueira // editor
pedro.nogueira@elhombre.com.br
(11) 99633-4683

elhombre.com.br


