


História

O Showmetech  surgiu em 2009, fruto da curiosidade de um 
grupo de amigos e do amor pelas novidades, com o propósito de 
“Explicar tecnologia de forma descomplicada”.

O site, que se especializou em análises de produtos e matérias 
sobre tecnologia e cultura geek, hoje conta com autores de 
diversos estados do Brasil, bem como no exterior, facilitando o 
contato com novidades em geral.

Atualmente, estamos entre os maiores sites de tecnologia do 
país, com uma audiência que supera 80 milhões de acessos e 
um total de mais de 14 mil matérias escritas.



Idealização e Influência

Fundador do Showmetech, Bruno Martinez é jornalista e 
especialista em tecnologia. 

Há mais de 13 anos, se dedica a guiar e ensinar seguidores em 
temas de ciência, tecnologia e produtos de lifestyle tech.

Tem participação constante em eventos nacionais e 
internacionais, bem como atua como apresentador em 
programas, lives e ações de social media para empresas e 
clientes.



Principais Canais

Site: https://www.showmetech.com.br/

Canal: https://www.youtube.com/showmetech

Newsletters: https://www.showmetech.com.br/newsletters/

Instagram (@Showmetech.Bru): https://instagram.com/showmetech.bru

Instagram (@Showmetech): https://instagram.com/showmetech

Facebook: https://www.facebook.com/Showmetech

Twitter (@Showmetech): https://twitter.com/showmetech

Twitter (@Showmetechbru): https://twitter.com/showmetechbru

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/3044849/

TikTok: https://www.tiktok.com/@showmetech

Podcast: https://open.spotify.com/show/7tlrhJy0nBfzA3n9dGvqOL 
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Audiência
924.828 visualizações de páginas/mês

4min 16s duração média de visualização

88.470 seguidores (YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, Helo, Kwai, Podcast)



Parceiros

Além da produção para canais próprios, o Showmetech é 
responsável pela criação de mais de 500 conteúdos mensais 
para clientes, veiculados em portais, canais de e-commerce e 
ações especiais de marketing.

Entre nossos tradicionais parceiros estão grandes nomes 
como o Magazine Luiza, Terra, JK Iguatemi, Samsung, Apple, 
LG, Dell, Asus, Multilaser, HP, Motorola, NVIDIA, AMD e outros.

Também atuamos como editoria do Portal Terra Game On, 
criando conteúdos em texto em vídeo nas categorias 
hardware, games e cultura, para uma audiência de mais de 76 
milhões de pessoas a cada mês.

https://www.terra.com.br/gameon/


Serviços

CONTEÚDOS EM TEXTO:

Descrição: produção de um post pago, em formato textual.

Tipos: cobertura, review (análise de produto ou serviço), showcase 
(apresentação de produto ou serviço), entrevista ou conteúdo especial, para 
veiculação no portal Showmetech ou canais do cliente.

Inclui:

● 01 diária da chamada do post pago na home do site (topo);
● 01 Destaque diário na sidebar dos posts do site;
● Reposts com imagem e texto em redes sociais;
● 01 divulgação em newsletter diária;

Custo total: R$ 2.100,00

Ações continuadas: preço especial sob consulta.

*Sujeito à avaliação do escopo. Não inclui transporte.



Serviços

CONTEÚDOS EM VÍDEO:

Descrição: produção de um vídeo pago, em formato de vídeo vertical ou horizontal. 

Tipos: cobertura, review (análise de produto ou serviço), showcase (apresentação de 
produto ou serviço), entrevista ou conteúdo especial criado para o cliente, para 
veiculação no youtube.com/showmetech, IGTV (perfis @showmetech.bru e/ou 
@showmetech) ou canais do cliente.

Inclui:

● Tempo: 5 minutos, em média.
● Roteiro, locução ou apresentação e edição completa;
● Reposts com imagem ou vídeo em redes sociais;

Custo total: R$ 6.500,00

Ações continuadas: preço especial sob consulta.

*Sujeito à avaliação do escopo. Não inclui transporte.
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Serviços

CONTEÚDOS SOCIAIS:

Descrição: posts, reels e/ou stories, em formatos leves, 
pensados em contar uma história para promover 
evento/produto/serviço, com veiculação nos perfis 
@showmetech.bru e/ou @showmetech, ou canais do cliente.

Opções:

● Post: R$ 2.550,00
● Stories (mínimo 6): R$ 4.200,00
● Reels: R$ 5.500,00

Sugestão Pacote (01 Post + 6 Stories): R$ 6.500,00

Ações continuadas: preço especial sob consulta.

*Sujeito à avaliação do escopo. Não inclui transporte.
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Serviços

LIVES, PALESTRAS E WORKSHOPS:

Descrição: apresentações de lives, programas, eventos, 
treinamentos e workshops destinados a ensinar participantes 
sobre conceitos de tecnologia, tendências, produtos e outras 
necessidades do cliente.

Inclui:

● 1 diária de gravação;
● 1 ensaio;
● Direito de imagem por 3 meses;
● Divulgação em social media (pré e pós);

Valor aproximado: R$ 11.500,00

*Sujeito à avaliação do escopo. Não inclui transporte.



Serviços

PROJETOS E EDITORIAS FIXAS:

Descrição: definição de parcerias continuadas, para 
criação de conteúdos em texto ou vídeo, para canais 
ou ações especiais do cliente.

Inclui:

● Contratação de equipe especializada;
● Definição de fluxos e guidelines de projeto;
● Acompanhamento de atividades e entregas;
● Publicação e agendamento;

Custo total: *valor sob consulta.

*Sujeito à avaliação do escopo. Não inclui transporte.



Contato

+55-11-98469-3333

BRUNO@SHOWMETECH.COM.BR

Rua Oscar Freire, 1380, S. 115, Pinheiros, São Paulo - SP CEP 
05409-010

BRUNO AYRES MARTINEZ

mailto:BRUNO@SHOWMETECH.COM.BR

