
Mídia Kit



• 10 anos como referência no entretenimento 
nacional e internacional com sua cobertura 
completa e linguagem diferenciada; 

• Tudo sobre o mundo dos astros e estrelas 
nacionais e internacionais; 

• Bastidores e a programação da televisão aberta 
e fechada; 

• Moda e a beleza dos famosos.

O que?



• Presente na home e sub homes do R7; 

• Linguagem mais próxima do internauta; 

• Jornalismo de entretenimento; 

• Publieditorial; 

• Flexibilidade de formatos;

Como?



Canais

Celebridades 
Estilo 
Realities 
Séries 
Teen 
Vídeos

Mais de 30 páginas Especiais e mais de 700 fichas 
de artistas e atrações televisivas que produzem 
mais de 50 novos conteúdos diariamente.



Por que?

Visitas Únicas: 
3.691.496

Page Views: 
16.735.598

Impressões: 
23.106.762

*Dados referentes a janeiro de 2017.



com curso superior 
com pós-graduação

Sexo:

Por que? Idade:

Classe Social:

entre classes A e B
classe C

Escolaridade:



O ESTRELANDO acompanha os principais eventos do  Brasil e do mundo em 
tempo real com um olhar ímpar,  oferecendo sempre um conteúdo completo 
e diferenciado para as coberturas mais importantes do entretenimento, 
como no Oscar, Emmy, VMA, semanas de moda, entre outros.

Quando?



Formatos Básicos



Super ExpansívelFormatos Básicos

Super banner - 970x90 



Arroba 300x250

Formatos Básicos
Arroba Expansível 300x500



Formatos Especiais



Formatos Especiais

Notícias

Galeria de fotos



Formatos Especiais

Enquete

Quiz

Ranking



Formatos Mobile

Arroba

Super arroba



Formatos 
Redes Sociais



Formatos Redes Sociais

Posts nas redes sociais
Facebook (mais de 175.000 seguidores)
Instagram (mais de 5.000 seguidores)



Cases



Criação de hotsite com notas, ranking e 
galerias com look and feel do cliente. 

A ação publieditorial foi complementada 
com banners.

Oscar (TNT)



Com o tema Verão, o Estrelando produziu 
notícias de famosos e rankings com 
variações de drinks com a bebida 
durante a ação.  

A home do estrelando ganhou áreas 
personalizadas para destacar os 
conteúdos da  ação. 

A ação publieditorial foi complementada 
com banners.

H2OH



Para divulgar a exibição do Victoria’s 
Secret Fashion Show, o canal TNT 
contou com um  hotsite no 
Estrelando. A página trazia notas 
sobre as Angels e  galerias e 
rankings do evento.  

Todo o conteúdo produzido era 
finalizado com informações sobre a 
exibição do desfile.

Victoria’s Secret Fashion Show 
 (TNT)



Focado no universo do luxo e do glamour, 
o Estrelando  produziu o hotsite Gotas de 

Beleza para Lux, lançando a  nova linha 
de sabonete  líquido da marca. A página  
contou com notícias,  galerias, rankings e  
ferramenta de votação. 

A home do portal ainda  ganhou uma 
personalização  na área do menu para  
promover a ação.

Lux Gotas Douradas 
 



Criação de hotsite com perfis das 
Misses, notas, ranking e galerias com 
look and feel do cliente.  

A ação publieditorial foi complementada 
com banners.

Miss Universo (TNT)



Criação de hotsite com notas, 
ranking e galerias com look and 
feel do cliente. Cobertura diária do 
evento e produção de vídeos. 

A ação publieditorial foi 
complementada com banners.

Campus Party 
(Caixa Econômica Federal)



Os Delirios de Consumo de Beck Bloom 
(Walt Disney)

Criação de conteúdo patrocinado e 
administração de concurso cultural. 

A ação publieditorial foi 
complementada com banners.



Para a ação de lançamento do filme A Casa 
das Coelhinhas, além de promover um 
Concurso Cultural dentro do site, o 
Estrelando  produziu galerias e rankings 
sobre filme em páginas com a identidade 
visual da produção. 

Os conteúdos especiais  ganharam destaque 
na  home do portal em áreas

A Casa das Coelhinhas 
(Sony Pictures)



Criação de conteúdo patrocinado 
e administração de concurso 
cultural.  

A ação publieditorial foi  
complementada com banners.

Eu sou o número Quatro 
(Walt Disney)



Gestão de concursos culturais para 
promover filmes;  lançamentos de  
Livros, CDs, DVD; etc.

Concursos Culturais



Clientes



Contato

PRISCILA OLIVEIRA 
poliveira@containerdigital.com.br

(11) 5627-7575

mailto:poliveira@containerdigital.com.br?subject=

