


O que é o Só Títulos?
O primeiro banco de dados de títulos publicitários do Bra-
sil (criado em 2011), onde redatores encontram conteúdo 
para aprender a fazer títulos cada vez melhores. 

Que tipo de conteúdo?
Títulos já feitos na história da publicidade, dicas de 
grandes redatores do mercado e desafios de títulos.

www.sotitulos.com.br



Quem faz o Só Títulos?
A Fabi Soares e todos os redatores que enviam títulos para o 
banco do blog ou que escrevem dicas para outros redatores.

Fabi Soares é redatora publicitária há mais de 5 anos, 
produtora de conteúdo na internet e dona de outros blogs 
que somam mais de 300 mil acessos.

www.fabisoares.com.br
www.viajadona.com

Mais sobre a Fabi você confere no site www.fabisoares.com



Quem já contribuiu no 
Só Títulos?

André Kassu, Pedro 
Prado, Dan Zecchinel-
li, Mateus Coelho, Igor 
Oliveira, Manuel Rolim 
e já ganhamos menção 
do próprio Eugenio 
Mohallem.



Quem lê o Só Títulos?

Redatores publicitários, maioria do sexo masculino, já 

formados e contratados, com idade entre 18 e 34 anos. O 

leitor do Só Títulos mora, principalmente, em São Paulo, 

Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, já fez cursos 

de redação antes, investindo mais de R$500, e faria um 

curso online se fosse com um redator renomado.

Fonte: Facebook e pesquisa realizada em nov 2014.











Números

Quase 4mil likes no Facebook.



Números

- Média de 7mil acessos no blog por mês em 2014  

- Mais de 15 mil visitantes únicos

- ZERO investimento em Facebook ou Google Ads

- SEO: primeiro resultado na busca por “títulos publicitários”



Anuncie
FORMATOS E INVESTIMENTOS DE BANNERS

Standard - localizado no topo da página, acima do cabeçalho, 
por R$350 por 30 dias. 
Sidebar animado (gif) - retangular na barra lateral esquerda 
por R$300 por 30 dias.
Sidebar - retangular na barra lateral esquerda por R$280 por 
30 dias.
Posts - banners que aparecem no final da publicação por R$250 
por 30 dias.

O Só Títulos não trabalha com CPM, apenas com publicidade 
mensal.



Anuncie
PUBLIEDITORIAL

O Só Títulos trabalha com posts patrocinados com textos 
produzido pela própria blogueira, mais 1 menção no Facebook 
(3.849 fãs em jan 2015). Valor a combinar.

Em todas as ações com parceiros, o Só Títulos é sempre fiel 
a sua linha editorial em respeito ao seu público, mas sempre 
alinhado da melhor forma com o posicionamento de seus 
anunciantes.



CONTATO
sotitulo@gmail.com
fabzsoares@gmail.com
www.sotitulos.com.br


