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Um dos mais reconhecidos e importantes sites de 
televisão do Brasil.

Criado em 2006, se tornou fonte segura de informação 
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.

PARCEIRO OFICIAL

Site responsivo.
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EDITORIAL

Um dos assuntos mais 

buscados, comentados 

e repercutidos entre 

os Brasileiros: novelas, 

audiências, bastidores, 

entrevistas, estreias, análises, 

colunas e muito mais! Entrevistas com personalidades, 

as estreias do cinema, teatro, as 

novidades da música e muito mais!

Tudo isso, em só lugar! 

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, 

relacionamentos, looks e muito mais. 
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PAGEVIEWS

VISITANTES

DE SESSÕES
Uma sessão é o período de tempo em que um utilizador está a interagir ativamente com o seu Website, aplicação, 
etc. Todos os dados de utilização (Visualizações de ecrã, Eventos, Comércio eletrónico, etc.) são associados a uma 
sessão.

O número de utilizadores pela primeira vez 

Fonte: Google Analytics/Junho de 2018
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Número total de páginas visualizadas.



90 NOTÍCIAS DIÁRIAS

na posição no rankig de
sites mais vistos do Brasil.

Fonte: ALEXA AMAZON

25º

Segundo maior site 
sobre TV do Brasil
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O TVFOCO por meio do jornalista Aaron Tura, tem feito 
constantes participações em programas da televisão para 
falar sobre novelas, celebridades, bastidores e muito mais!

Atualmente  tem presença diária no programa “Melhor da 
Tarde, apresentado por Cátia Fonseca, na rede Bandeirantes,  
de segunda a sexta-feira ao vivo às 14h00, para São Paulo e 
15h00 em transmissão nacional. 

Anteriormente fez participações em programas como: 
Mulheres - TV GAZETA, A Tarde é Sua - REDETV! e Super POP 
- REDETV!

Aaron Tura - Ediitor-Chefe
84 204 74+ + +MIL MIL MIL



74 MIL SEGUIDORES

FAIXA ETÁRIA 25-34 

31% 69%

1,538,797 IMPRESSÕES

aarontura



PERFIL DO
PÚBLICO

IDADEGÊNERO

34,85%

65,15%

18-24         8%
25-34       31%
35-44       24%
45-54       15%
55-64       14%
65+            5%

Fonte: Google Analytics/Junho de 2018



NOSSOS
FORMATOS



SUPERBANNER

PORTRAID

RETÂNGULO

(728x90) 

(300x600) 

(300x250)



375 88 190 18

NAS REDES
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Consulte-nos para outros planos alternativos e 
outras negociações.

comercial@otvfoco.com.br


