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Apresentação
O Home Studio Brasil é um portal de informações dedicado aos músicos e entusiastas que estão começando com seus
home studios e também aos que já estão há um certo tempo trabalhando com áudio mas não conseguem atingir
resultados desejados.
Nossa proposta é trazer informações, aulas práticas e dicas de ferramentas, plugins e equipamentos, que ajudem as
pessoas a conseguirem melhorar os resultados de suas gravações e mixagens, com qualidade suficiente para levarem
suas produções ao mercado fonográfico.
Além disso, oferecemos cursos exclusivos nas principais ferramentas do mercado, buscando agregar ainda mais
conhecimento, com conteúdos educativos, destinados aos iniciantes e de níveis intermediários em produção musical e
mixagem.

Site
Nosso site traz conteúdos sempre atualizados e
com foco no aprendizado de nossos visitantes, que
chegam por pesquisas orgânicas no Google ou por
meio de nossos canais sociais.
Com apenas 1 ano de existência, já conseguimos
números bastante expressivos, sendo alguns
deles:
●
●
●
●

300 usuários cadastrados nos cursos
Média de acesso semanal de 500 sessões*
Média de 2 minutos de permanência no site*
Taxa de rejeição de apenas 8,95%*

*fonte: google analytics

Canal do Youtube
O canal do Youtube é o nosso principal veículo de
contato com o público e, com apenas 1 ano de
vida, já atingimos a marca de mais de 2.000
inscritos, conquistados organicamente e com
visibilidade bastante expressiva.
Nossos conteúdos estão divididos nas seguintes
categorias:
●
●
●
●

vídeo aulas
review de equipamentos, softwares e plugins
vlog (opiniões sobre assuntos relacionados
ao mercado musical)
dicas e macetes para home studio

Canal do Youtube
Confira alguns números do canal:
O volume de visualização e
retenção de público é alto.
Aproveitamos para fazer uma
triangulação de conteúdos, levando
o público para outros pontos de
ancoragem como o nosso grupo do
Facebook (mais adiante) e nosso
site, onde o usuário se cadastra
para receber informações
específicas e ter acesso a aulas e
conteúdos exclusivos.

Grupo no Facebook
O grupo do Facebook é o ponto de contato mais
próximo com o nosso público cativo. Neste grupo
estão presentes alunos do site e também pessoas
que se interessaram em fazer parte devido ao
conteúdo apresentado nos canais sociais.
É um canal recente, onde apresentamos conteúdos
exclusivos, tiramos dúvidas e fazemos enquetes
para entender melhor o perfil do público que
acompanha os nossos canais.

Página Facebook
Embora seja um dos canais de menor importância
estratégica para o Home Studio Brasil, nossa
página do Facebook consegue impactar um volume
médio de 12 mil pessoas semanalmente.
É o nosso único canal com investimento de mídia,
que é aplicado para ajudar na divulgação de
cursos, outros canais como Youtube e site e outras
novidades.

Espaços publicitários
Contamos hoje com as seguintes possibilidades de
divulgação e publicidade em nossos canais:
●
●
●
●
●
●

Banners no site (coluna lateral)
Anúncios na página do Facebook
Publieditorial no site (informe publicitário em
formato artigo do blog)
Vídeos publicitários no canal do Youtube
Patrocínio dos vídeos no Youtube
Patrocínio de Cursos

Valores
Banners laterais no site:
Formato: 330 x 300 pixels
JPG ou GIF
Valor: R$ 300,00 (mês de veiculação)
Anúncios na página do Facebook:
Formato: imagem estática ou vídeo
Valor: R$ 300,00 (por veiculação - investimento de
mídia por conta do anunciante)
Publieditorial no site:
Formato: artigo escrito pela equipe do Home Studio
Brasil, com pré-aprovação do anunciante (fotos e
vídeos devem ser encaminhados pelo anunciante)
Valor: R$ 500,00 (por artigo - impulsionamento nas
redes sociais por conta do anunciante)

Vídeos publicitários no canal do Youtube:
Formato: review ou análises de equipamentos, plugins
ou assuntos relacionados ao tema home studio, feita
pela equipe do canal com pré-aprovação do
anunciante.
Valor: R$ 1.000,00
Patrocínio do canal:
Formato: locução e imagem de 5 segundos na abertura
dos vídeos, durante o período de patrocínio.
Valor: R$ 1.000,00 (mensal)
Patrocínios de Cursos:
À combinar. Entre em contato para mais informações
TAMBÉM NEGOCIAMOS PARCERIAS E PERMUTAS.

Contato
Entre em contato conosco:
Telefone: (11) 9 9202-1865
e-mail: falecom@homestudiobrasil.com.br

Esperamos vocês!

