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E
O site surgiu em janeiro de 2016, aliando a 

paixão de amigas de faculdade, com a 

profissão e o gosto em comum por 

entretenimento. 

O E.T.C. foi criado para suprir uma carência 

quando se trata de música independente, 

além de abordar temas como cultura, dicas 

de livros, filmes e entretenimento. 

Em dois anos o site já coleciona histórias e 

entrevistas emocionantes, já passaram por lá 

bandas como Supercombo, Onze20, Braza... 

Entre tantas outras!

Sobre o site



Música Cultura

Foco em artistas 

independentes nacionais,  

produção de conteúdo sobre 

as profissão do cenário, 

além de notícias sobre os 

artistas mainstream 

nacionais e internacionais. 

Dicas de passeio pela 

cidade, agendas culturais, 

exposições, resenhas de 

peças teatrais e de filmes. 

Além da divulgação das 

principais estreias 

cinematográficas. 

Entrevistas

Sempre em busca de 

novidades, e 

personagens que tragam 

histórias inspiradoras, 

seja na música, na arte,  

no cinema ou no teatro. 

editorias 



resenha da bru seja + turista nova versão

Toda semana uma 

nova resenha de 

livros e dicas mensais 

com os lançamentos 

mais legais.

Com dicas dos melhores 

passeios em São Paulo, 

para desbravar a cidade 

como um turista de 

verdade. 

Novas versões de 

músicas escolhidas, 

produzidas e gravadas 

por bandas que estão 

ganhando repercussão, 

ou em início de carreira. 

editorias 



E.T.C. mag
Revista mensal com entrevistas inéditas,  além de 

conteúdos exclusivos como colunas especiais e etc.  

LEIA: https://issuu.com/etcwebsite/docs





estatistícas

5 mil - média de 

views/ mês 

2,7 mil - média de 

visitantes únicos/mês 

Site

+ 2 mil seguidores 

10 mil alcance 

mensal no Facebook 

Facebook
+ 100 inscritos 

16 mil visualizações 

YouTube

+ 500 seguidores

instagram
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CRESCImENTO

+ 29K 
VIEWS



*parceria

Agência de comunicação integrada e 

portal dedicado a distribuir 

informações de entretenimento.  

O E.T.C. disponibiliza conteúdo na 

plataforma sempre às quartas-feiras. 

www.midiorama.com 



ANÚNCIOS

grande
300 x 250 
 pixels

médio
150 x 125 
 pixels



ANÚNCIO - rodapé

300 x 250 
 pixels

grande

900 x 250 
 pixels

banner



ANÚNCIO - revista

duas páginas

1 página

segunda capa

quarta capa



O N D E  E S T A M O S

FACEBOOK

TWITTER 

INSTAGRAM 

YOUTUBE WWW.CULTETC.COM

/etcwebsite 

@etudocultura 

@etcsite



BRUNA SANTOS CAROLINA CORDEIRO THAIS BRAZIL

EQUIPE

BRUNA CAMILO JAQUELINE OLIVEIRA

Editora chefe Editora de cultura 

Colaboradora Colaboradora

Repórter de música



Contatos

faleconosco.etc@gmail.com 

W W W . C U L T E T C . C O M

(11) 99728-3458 

(Bruna de Oliveira) E


