
Anuncie aqui...

http://baudorock.net/anuncie-em-nosso-website/


O Baú do Rock surgiu em 2010, como perfil pessoal anônimo de um rocker, cheio de

experiências pessoais e muita história para contar, pautado principalmente pelo seu

característico bom humor.

O objetivo era compartilhar fotos, conhecimentos, trocar ideias, fazer rir e conhecer gente nova,

sempre de uma forma despretensiosa e colaborativa.

Como os amigos foram aumentando e passaram de cinco mil, transformamos o perfil em página

no Facebook. Criamos a figura do correspondente, colaborador que nos envia material e

sugestões de pauta. Os mais atuantes foram sendo anexados à equipe como criadores de

conteúdo. Dia após dia a página cresceu, melhorou seu conteúdo, atraindo um número cada vez

maior de curtidores, ganhando destaque e credibilidade. Tornou-se

uma referência no mundo do Rock, influenciando matérias para mídias jornalísticas, rádios e TV.

No segundo semestre de 2016, o Baú do Rock apresentou suas novidades com a criação do seu

site oficial, um Vlog no YouTube e a Rádio Baú, ampliando a difusão na internet, deixando cada

vez mais acesa e intensa a chama do Rock. Então fique com a gente e “let’s rock”.

Baú do Rock
CNPJ: 28.273.703/0001-02



Quem está conosco em nosso Web Site?

13 – 17 anos:    1,84% 

18 – 24 anos:       16%

25 – 34 anos:       33%

35 – 44 anos:       29%

45 – 54 anos:       12%

55 – 64 anos:         5%

+ 65 anos:         1,80%

Fonte: Google Analytics – Julho/2017

Gênero:

50%50%

Idade:



Quem está conosco em nosso Web Site?

Fonte: Google Analytics – Julho/2017

LOCALIZAÇÃO (Julho/2017) nº de seguidores:

São Paulo, SP 163.265

Rio de Janeiro, RJ 66.936

Belo Horizonte, MG 35.284

Curitiba, PR 33.599

Manaus, AM 32.992

Fortaleza, CE 26.285

Goiânia, GO 19.419

Porto Alegre, Rio Grande do Sul 18.072

Campinas, SP 14.679

Guarulhos, SP 14.623



Quem está conosco em nosso Web Site?

Fonte: Google Analytics – Julho/2017

LOCALIZAÇÃO INTERNACIONAL (Março/2017) nº de visitantes

Brasil 1.450.748

Portugal 44.056

Itália 13.950

Espanha 13.320

Estados Unidos da América 9.354

México 8.239

Argentina 6.405

França 3.436

Japão 3.327

Reino Unido 2.829

Paraguai 2.438

Peru 2.049

Chile 1.896

Suíça 1.868



Com apenas 6 meses de existência...

668.446 Visitantes no site somente

no mês de Abril/2017 – 1.601.121

visitações desde Setembro de

2016!

1.591.433 seguidores no Facebook.

Alcance de + de 20 milhões de

pessoas por semana em média!

Possibilidade de chamada na home do Baú do Rock,

portal com + de 150 mil visualizações mensais e

1,6 milhões de fãs no Facebook.

8.500 Avaliações 5

Estrelas na Fanpage!



www.baudorock.net

http://www.baudorock.net/

