


Tudo começou em 2012, quando a fundadora decidiu 
dividir sua paixão por coisas nerds com o mundo e 
assim surgiu o site, que desde então vem crescendo e 
agregando assuntos e  colunistas. 



2021 com muitas 
novidades
Desde 2017 o Thunder Wave vêm se 
diferenciando dos outros sites de 
entretenimento. Desta forma fomos criando 
parcerias que agregaram conteúdo e 
principalmente uma área social voltada para a 
sustentabilidade. Em 2020 foi criado o grupo 
Thunder Mídia, junto do site Fndom.club, 
ampliando e agregando informação.
Assim sendo, foram criadas novas áreas onde, 
além do que já fazíamos, acrescentamos:

 Assessoria em comunicação;
 Criação e planejamento de eventos;
 Criação de projetos sustentáveis;
 Ajuda para pessoas com problemas 
emocionais, utilizando o entretenimento;
 Entre outros.



Fazem parte do Grupo Thunder Mídia

Sustentabilidade  
Empregada para o 
Trabalho Útil e 
Produtivo

SETUP

Quer saber 
mais? Fale 
conosco!



CONTEÚDO DO SITE
Filmes

• Notícias
• Críticas
• Artigos
• Comparativos
• Entrevistas

Séries

• Notícias
• Críticas
• Primeiras Impressões
• Comparativos
• Entrevistas

Livros/HQ

• Notícias
• Resenhas
• Comparativos
• Entrevistas com 

autores/criadores

Games

• Notícias
• Reviews
• Entrevistas com 

criadores

Eventos

• Notícias
• Coberturas
• Especiais
• Entrevistas

Social

• Artigos
• Notícias
• Especiais
• Entrevistas



Diferenciais Beleza, praticidade e organização
Páginas diretas com foco no conteúdo

Conteúdo subdivido de fácil acesso

Transparência

Todas as 
informações são 
encontrada no 
inicio da página 
(inclusive o 
número de 
visualizações)

Nosso layout foi criado 
pensando em priorizar o 
conteúdo e a praticidade. 
Todos os artigos são livres de 
distrações e o conteúdo fácil 
de ser encontrado. 



Aqui se fala inglês
Desde 2016 o Thunder Wave possui 
seus artigos em duas línguas: 
Português e Inglês.
Esta necessidade do segundo idioma 
aconteceu devido as parcerias que 
começaram neste ano com produtoras, 
desenvolvedoras, editoras, entre 
outros, que nos enviavam materiais 
para análise.
Portanto, qualquer publicação feita em 
nosso portal, automaticamente estará 
no inglês.

O que é feito diretamente 
com os EUA:

 Análise de jogos
 Cabines de filmes, séries e documentários
 Entrevistas
 Coletivas em geral
 Review de livros
 Cobertura de eventos (SDCC, NYCC, Saturn
Awards)
 Notícias
 Entre outros



Cobertura de Eventos

O Thunder Wave já realizou várias
coberturas de eventos, nacionais e 
internacionais. Os principais são: 

•San Diego Comic Con (Desde 2017)
•Brasil Game Show (10 anos
consecutivos)
•Comic Con Experience (6 anos
consecutivos)

Também comparecemos a inumeras
pré-estreias, coletivas e realizamos
entrevistas. 



Cobertura de Eventos



DADOS DO THUNDER WAVE
Os principais dados de acesso do site

238.927 K

Pageviews/mês

Visitas/mês

Fãs no Facebook

Média de reações na página

Seguidores no Instagram

Seguidores no Twitter

103.595 K

6.954

388

2.987

4.347



PERFIL DO USUÁRIO
Faixa etária

• Até 17 anos:  23%
• 18 a 25 anos: 55%
• 26 a 35 anos: 15%
• 36 a 50 anos: 7%

Sexo

• Feminino:  19%
• Masculino: 81%

Preferência de conteúdo

• Filmes: 13%
• Séries:  46%
• Livros:  35%
• Jogos:  6%

Preferência por categoria

• Crítica/Resenha: 43%
• Curiosidades: 40%
• Notícias:  17%

Localização

• Sudeste: 45%
• Sul: 18%
• Nordeste: 11%
• Centro Oeste: 14%
• Norte: 12%



COMPORTAMENTO DO VISITANTE
Origem de acesso

• Google: 75%
• Mídias sociais: 10%
• Direto: 15%

Display (meio)

• Desktop: 37%
• Mobile: 63%

Frequência

• Dias da semana: 70%
• Fim de semana:  30%
• Horário comercial: 25%
• Horário alternativo: 75%



FORMATOS DE PUBLICIDADE
Publieditorial Básico Publieditorial Médio Publieditorial Premium

Formato: Artigo/resenha sobre produto ou 
serviço com texto elaborado pela equipe 
do Thunder Wave
Posicionamento: Publicado junto ao 
conteúdo geral do Site , enviado para as 
redes sociais e mantido um semana na 
área de destaque.
Investimento: R$ 1.200,00

Banner 300x250 pixels Background

Formato: Artigo/resenha sobre produto ou 
serviço com texto elaborado pela equipe 
do Thunder Wave
Posicionamento: Publicado junto ao 
conteúdo geral do Site (publicado também 
nas redes sociais e no Feed.)
Investimento: R$ 350,00

Formato: Artigo/resenha sobre produto ou 
serviço com texto elaborado pela equipe 
do Thunder Wave
Posicionamento: Publicado junto ao 
conteúdo geral do Site e enviado em 3 
vezes para as redes sociais.
Investimento: R$ 500,00

Formato: arquivo .JPG,. PNG, .GIF ou 
.SWF
Posicionamento: Lateral direita de todas 
as páginas
Investimento mensal: R$ 250,00

Formato: arquivo .JPG,. PNG, .GIF ou 
.SWF
Posicionamento: No plano de fundo do 
site
Investimento mensal: R$ 1.500,00



FORMATOS DE PUBLICIDADE
Patrocínio ou formato personalizado Postagem Redes Sociais Destaque nas Redes

Formato: Artigo/ breve resenha sobre 
produto ou serviço com texto elaborado pela 
equipe do Thunder Wave e imagem do 
agrado do cliente.
Posicionamento: Destaque no inicio da 
Página do Facebook, twitter ou instagram
Investimento: R$ 100,00 a diária em cada 
rede

Vídeo nas Redes Sociais Vídeo em formato especial

Entendemos que cada cliente tem sua 
necessidade, por isso estamos sempre 
abertos à propostas de patrocínios ou para 
criar um novo formato que seja do 
interesse do cliente. 
Para esses casos, entre em contato e nos 
diga sua necessidade.

Formato: Artigo/ breve resenha sobre 
produto ou serviço com texto elaborado 
pela equipe do Thunder Wave e imagem 
do agrado do cliente.
Posicionamento: Página do Facebook, 
twitter e instagram do Site
Investimento: R$ 150,00

Formato: Vídeo feito para o cliente em 
formato básico
Posicionamento: No Facebook do site
Investimento: R$ 500,00

Formato: Vídeo feito em formato de 
acordo com a necessidade do cliente.
Posicionamento: No Facebook do site
Investimento: A combinar



ENTRE EM CONTATO

• Telefones: (11) 4417-5020    (11)96775-5373

• E-mail: contato@thunderwave.com.br

• Site: www.thunderwave.com.br

• Endereço para correspondência: 

Rua Jaraguá, 59, Jardim Jaraguá, Atibaia
CEP: 12947-642

Daniela Carrano

Estamos loucos para conversar com você!

Seeei

mailto:contato@thunderwave.com.br
http://www.thunderwave.com.br/

