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Nossa Galáxia
Somos de uma galáxia muito, muito distante 
e que em 2020 entra no seu 4º ano de 
existência. Nós trazemos para o nosso público 
conteúdo de cultura Geek/Pop.

Análises, críticas, releases, resenhas e notícias 
sobre filmes, séries, games, eSports, HQs, 
animes e mangás. 

Todo nosso conteúdo é exclusivo produzido 
para atender nosso público.



16+
PEOPLE_

Equipe Meta Galáxia
Nossa equipe é composta por mais 
de 16 colaboradores que fazem as 
análises com muito profissionalismo, 
imparcialidade e, principalmente, 
porque amam as diversas frentes de 
entretenimento.



Apoiamos a indústria 
nacional
O Meta Galáxia é um grande apoiador da 
indústria nacional de games, HQs, seriados e 
mangás.

Acreditamos no enorme potencial que os 
artistas brasileiros possuem e buscamos 
reservar espaços para esse conteúdo na 
nossa galáxia.

Fotos meramente ilustrativas das obras: HQ Never Die Club e os games Celeste e Dandara



Referência
Autores nacionais, pequenas e grandes 
produtoras de games nos usam como 
referência para seus projetos.

O Meta Galáxia teve a honra de ser 
referenciado na orelha do segundo volume 
da HQ nacional encadernada Never Die Club.

Foto: HQ Never Die Club Vol. 2 de Marcelo Fontana



Ao infinito e além...
Nossa nave viajou bastante por essa galáxia e 
carimbamos ela com diversos eventos que 
cobrimos.



Cobertura de Eventos
Como em nossa galáxia cabem muitos 
mundos (como o mundo dos games, HQs, 
animes, séries e filmes) nós somos 
convidados para cobrir diversos tipos de 
eventos e festivais.

Nós marcamos presença na BGS, Game XP, 
festivais da Netflix como o TUDUM, eventos de 
animes como Anime Friends e de cultura pop 
como a CCXP.



Os números da nossa 
Galáxia
O Meta Galáxia possui uma média 
de 50 mil visitantes únicos mensais 
e um tempo de permanência nas 
páginas de 1:77 minutos por matéria.

Temos mais de 850 publicações 
contando com matérias, análises, 
resenhas exclusivas de games, 
eSports, filmes, séries, HQs, animes e 
mangás. 

Pageviews
Abr-Jun/2020
250.886

Visitantes únicos
Abr-Jun/2020
156.887

Fonte: Google Analytics e SimilarWeb



Demografia
Aqui, vamos trazer os dados 
demográficos apenas dos terráqueos 
que nos visitam.

Devices
65% Mobile

35% Desktop

Origem UF
SP - 28,95%
RJ - 10,25%
MG - 8,59%
PR - 6,01%
RS - 5,10%
BA - 4,76%
CE - 4,18%

Faixa etária
18-24 - 66,84%
25-34 - 23,32%

Fonte: Google Analytics



Anuncie conosco
Envelopamento
Background na home

Publieditorial
Artigo com conteúdo de marca

PopUp/Banners
Diversos formatos

*Entre em contato e consulte valores.



contato@metagalaxia.com.br
Contato:


