última atualização - Julho de 2018

Mídia Kit - 2018

O RPG Next
O RPG Next é um grupo de apaixonados pelo
gênero que se reuniram para produzir programas
de áudio oriundos das partidas de D&D e outros
conteúdos envolvendo o jogo de RPG - Roleplaying
Game.
Surgiu em 2015 com a ideia de ser um site
agregador de contéudo nerd, principalmente o RPG
- Roleplaying Game. Suas primeiras publicações
foram programas de áudio em versões testes - RPG
Next podcast - contanto histórias de aventuras de
fantasia medieval.
Em 2018 segue com a publicação do Tarrasque na
Bota, Regras do D&D 5e, Regras do GURPS 4e, e
esporadicamente A Forja e Contos Narrados.

http://rpgnext.com.br

Tarrasque na Bota #TnB
O Tarrasque na Bota é um programa de áudio de
entretenimento contendo uma jornada histórica de
um grupo de aventureiros vivenciando os desafios
de uma trama de fantasia medieval, e outros temas
fantásticos.
Surgiu em 2016 com a publicação desses programas em áudio
de gravações de partidas de RPG com o sistema de RPG do
jogo D&D 5ª Edição. Hoje ele segue também com outros
sistemas de RPG, com GURPS e Gruta dos Goblins.
Com músicas de fundo, efeitos sonoros, um toque de comédia
e sarcasmo, esse é o principal produto do RPG Next.

Publicação semanal ou quinzenal.
Média de

3000

downloads por EPISÓDIO
- Blubrry Statistics

Regras do D&D 5e #RdDnD5e
O Regras do D&D 5e são programas de áudio de
entretenimento com tema de conteúdo técnico
do sistema de RPG mais famoso do mundo, o
Dungeons and Dragons 5e.
Surgiu no fim de 2015 e foi inspirado pelos programas
de áudio norte americanos onde há a leitura de livros de
jogos de RPG, com comentários sobre as regras contendo
explicações, esclarecimentos, comparações com edições
passadas e outras possíveis ideias sobre a utilização do
conteúdo dos livros jogos.

Publicação semanal.

Média de

1500

downloads por EPISÓDIO
- Blubrry Statistics

Regras do GURPS 4e #RdGURPS4e
O Regras do GURPS 4e são programas de áudio
de entretenimento com tema de conteúdo técnico
do sistema de RPG do jogo GURPS 4e.

Surgiu no fim de 2017 e foi inspirado pelos programas
de áudio norte americanos onde há a leitura de livros de
jogos de RPG, com comentários sobre as regras contendo
explicações, esclarecimentos, comparações com edições
passadas e outras possíveis ideias sobre a utilização do
conteúdo dos livros jogos.

Publicação semanal.

Média de

1500

downloads por EPISÓDIO
- Blubrry Statistics

Contos Narrados
O Contos Narrados são pequenas histórias
dramatizadas em áudio de entretenimento com
tema de fantasia, ação, aventura e suspense.

Surgiu em meados de 2017 inspirado em audio books de
romance e antigas histórias contadas em rádio.

Publicação esporádica.

Média de

2000 downloads por EPISÓDIO
- Blubrry Statistics

A Forja
A Forja são programas de áudio de bate-papo
de cultura pop envolvendo o RPG. Um podcast
descontraído, de entretenimento e com temas
diversos.
Surgiu em meados de 2016 inspirado em podcasts de
cultura pop e bate-papo.

Publicação esporádica.

Média de

1500 downloads por EPISÓDIO
- Blubrry Statistics

Dados do RPG Next
Aqui estão alguns números, caso seja importante para você.

Pageview / mês

40.000+

Taxa de rejeição

Usuários ativos / mês

8.000+

Sessões / mês

Likes no Facebook

2300+

Páginas / sessão

Seguidores no Twitter

400+

Duração média da sessão

Inscritos no Youtube

1300+

4%+
21.000+
2,41
9min+

Como nosso principal produto, o programa de áudio, também é
disponibilizado por meio de aplicativos de áudio, parte de nosso
público não tem a necessidade de acessar o site.

Perfil do público

Idade

Sexo

Localização

54%+
25 - 34 anos - 37%+
35 - 44 anos - 6%+
45 - 54 anos - 1%+
55 - 64 anos - 0,5%+
65+ anos - < 0,5%

Masculino -

88%+
Feminino - 11%+

12%+
Rio de Janeiro - 7%+
Curitiba - 4%+
Belo Horizonte - 3%+
Porto Alegre - 2%+
Brasília - 2%+
Fortaleza - 2%+
Campinas- 1%+

18 - 24 anos -

Interesses

7%+
Gamers/HardCore - 6%+
Tecnófilos - 5%
Filmes e HQs - 5%
Games/RPG -

São Paulo -

Mídias Sociais: Fan page Facebook
http://facebook.com/rpgnextpage

2300+ likes

Mídias Sociais: Twitter
http://twitter.com/rpg_next

400+ seguidores

Mídias Sociais: YouTube
http://www.youtube.com/c/RPGNextChannel

1300+ inscritos

Evolução do RPG Next - A partir de Maio de 2015
Aqui estão mais alguns dados, caso seja importante para você.

Total de downloads

580.000+

Média de Downloads / Episódio

3.000+

Número Total de Podcasts

170+

Arrecadação Padrim / Mês

R$ 1.200,00+

Mídia display - Website
Retângulos

(312x314)

Localizado dentro do Blog e nas páginas dos
episódios de áudio.
Background (até

1920x720)

Imagem estática no topo do site.

Retângulo

Background

Retângulo

Mídia display - Áudio podcast

Formatos de Introdução:
• Spot - Cliente

a partir de R$ 100,00

• Testemunhal - RPG Next

a partir de R$ 150,00

clique para ouvir

• Spot produzido - RPG Next

a partir de R$ 250,00

clique para ouvir

Introdução

(30s, 45s, 60s)

In-game

a partir de R$ 700,00

clique para ouvir

(interpretado pelos personagens / Spot produzido)

Pergaminhos
na Bota a partir de R$ 100,00 clique para ouvir

(participação em leitura de e-mail)

Contato

comercial@rpgnext.com.br
http://rpgnext.com.br

