
Um dos mais reconhecidos e importan-
tes sites de televisão do Brasil. Criado 
em 2006, se tornou fonte segura de in-
formação para milhares de internautas 
loucos por televisão e seus afins.

Consolidado como referência quando 
se trata de televisão no Brasil, 
o TV FOCO entretém seus leitores 
diariamente por meio de suas análises, 
críticas e notas. É parceiro oficial do IG, 
um dos 5 maiores portais do Brasil. 

Já entrevistou diversas personalidades 
conhecidas do grande público, citado, 
reconhecido e mencionado por 
profissionais e artistas do meio 
televisivo. Acompanhado por milhares
de internautas nas redes sociais. Citado 
em programas de televisão e lido 
por milhares de internautas todos os 
meses.

Este é o TV FOCO, fonte certeira de 
entretenimento e informação!

 

Televisão - Um dos assuntos mais busca-
dos, comentados e repercutidos entre 
os Brasileiros: novelas, audiências, 
bastidores, entrevistas, estreias, 
análises, colunas e muito mais! 

Celebridades - Quando o assunto
é o mundo dos famosos, o TV FOCO 
é destaque. Diariamente, a área
destinada aos burburinhos 
dos famosos recebe milhares de visitas: 
fofocas, polêmicas, traições, relaciona-
mentos, looks e muito mais.

Cultura POP - Entrevistas com 
personalidades, as estreias do cinema, 
teatro, as novidades da música e muito 
mais! 

Tudo isso, em só lugar! 

 

O Site Editorias 

Parceiro oficial: 



+ de 9 
mil inscritos no 

YouTube 

+ de 22 
mil seguidores no 

Instagram

+ de 240 
mil fãs no
Facebook

+ de 75   
atualizações 

diárias 

+ de 70 
mil seguidores no

Twitter



+ de 35 
mil seguidores no

Twitter

TV FOCO 
NA TV! 

 
O TVFOCO por meio do jorna-
lista Aaron Tura, tem feito 
constantes participações em pro-
gramas da televisão para falar 
sobre novelas,  celebridades, bas-
tidores e muito mais! 

Mulheres - Participamos  espora-
dicamente dos quadros Roda da 
Fofoca, Abrindo o Jogo, Polêmi-
cas dos Famosos, dentre outros 
na atração apresentada por Cátia 
Fonseca na TV Gazeta de São 
Paulo.

A Tarde é Sua - Esporadicamen-
te, marcamos presenca na atração 
apresentada por Sonia Abrão nas 
tardes da RedeTV!.

Superpop - Em pautas espécificas 
o site também marca presença no 
programa de Luciana Gimenez.

 

 



 

Nossos números
(Referência  Google Analytics - Fev/17 

+ de 37 milhões de 

pageviews 

+ de 12 milhões de  

visitantes 

+ de 6 milhões de 
 visitantes únicos

+ de 100 mil notícias 

publicadas



Retângulo 
(300 x 250)  

Há 10  anos cobrindo o
mundo da TV e das 
celebridades! 

Retângulo 
(300 x 250)  

Retângulo 
(300 x 250)  



Superbanner (728x90)  

Anuncie no TV FOCO 
e fale diretamente 
com seu público!   



Portraid 
 (300x600)  

Contéudo dinâmico, 
rápido e interativo! 

Selo patrocinador 
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   SP-31%|RJ-12%|MG-10%|BA-5%|CE-5%|
   PR-5%|PE-4%|RS-4%|GO-4%|SC-4%|
   DF-3%|PA-2%

   Masculino - 55% | Feminino 45% 
  

  18-24 - 43% 
  25-34 - 36% 
  35-44 - 11%  
  45-54 - 4%
  55+ - 6%

Sexo 

Leitores por estado 

Idade 



 

Consulte-nos para outros planos 
alternativos e outras negociações.

www.tvfoco.ig.com.br 

Parceiro oficial: 


