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Sobre o FuiAcampar 

FuiAcampar é o Site de Campismo do Brasil, que reúne 
dados sobre campings do país e informações sobre o 
mundo do campismo. Um espaço de troca, de 
colaboração, de construção coletiva de um grande banco 
de dados sobre campismo! 

Visão 
Ser o site 
referencial em 
Campismo no 
Brasil. 

Missão 
Estimular o movimento campista fornecendo 
informações confiáveis e incentivar a 
descoberta de novos destinos em contato 
sustentável com a natureza. 

O FuiAcampar surgiu em abril de 2012 para suprir a 
necessidade de fornecer informações completas, 
confiáveis e de qualidade para o público campista na 
internet. 

Palavras norteadoras: Campings – Viagens – Aventura – Natureza  
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Depoimentos 

FuiAcampar é o meu 
suporte para conhecer 
melhor os produtos de 

camping. Avaliações com 
quem realmente entende 

do assunto!  

Jonas Barbosa 

FuiAcampar é o parceiro dos acampamentos! 
Kari Souza Ferreira 

FuiAcampar é o maior e melhor site de 
campismo do Brasil, onde posso pegar 

qualquer tipo de informação com a absoluta 
certeza de que 

não irei me arrepender. 
Leandro Melo 

Desde o guia 
camping da Quatro 
Rodas não tínhamos 

um material tão 
dedicado ao tema. 

Obrigado!  

Artur B. Filho 
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Conteúdo do Site 

Cadastro de Campings 

Está sendo desativado e os campings estão sendo 
migrados para o OndeAcampar.com.br 

Conteúdo sobre Campismo 

- Conteúdo original, relevante e formador de opinião 

- Escrito por quem entende do assunto: Equipe FuiAcampar ou 

especialistas convidados 

 

Publicações sobre equipamentos de camping e aventura, 
com dicas e reviews sobre barracas, colchões, vestuário 
etc., e artigos diversos sobre o mundo do campismo. 
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NÚMEROS 
DO 
FUIACAMPAR 



Dados atuais 

Visualizações de Página / Mês 

312.271 

Números de 01 a 31 de dez. 2017. 

Seções (visitas) / Mês 

91.209 

Usuários / Mês 

73.928 
Páginas por Visita  

3,42 

Duração Média da Visita 

02:25 
Taxa de Rejeição 

2,77% 

Fãs Facebook 

+22.200 
Seguidores no Instagram 

+3.000 
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Números TOTAIS 

Total de Visualizações de Páginas  

6.397.498 

FUIACAMPAR.COM.BR Números de totais  do site, de 15/abr/2012 a 31/dez/2017  

Total de Usuários 

1.272.963 

Total de Sessões  

1.683.477 



Perfil do público 

/ Idade 

Dados retirados do Google Analytics FUIACAMPAR.COM.BR 

/ Gênero 



Perfil do público 
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Crescimento anual 

2.853.684 

756.615 
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COMO SUA 
MARCA PODE 
APARECER NO 
FUIACAMPAR 



Banners 

    Full Banner - R$ 240 / mês 
 

Localização: central 
Tamanho: 600x100 pixels 
Exibição: apenas na home (página inicial) 

     Banner Secundário - R$ 280 / mês 
 

Localização: barra lateral 
Tamanho: 300x250 pixels 
Exibição: todas as páginas 

Obs: 10% de desconto para 3 meses 
          15% de desconto para 6 meses 

    Banner Principal - R$ 360 / mês 
 

Localização: barra lateral 
Tamanho: 300x250 pixels 
Exibição: todas as páginas 
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Artigo Patrocinado 

Exemplo de Artigo 
Patrocinado: 

Ecoturismo e Camping na 
Chapada Diamantina (BA) 

Publieditorial 
 
Artigo sobre a marca ou sobre algum 
produto ou serviço relevantes para o 
público campista.  
 
Arquivo: texto, imagens, vídeos e links 
- Elaborado pelo anunciante 
- Artigo identificado como “Patrocinado” 
- Inclui divulgação no Facebook 
 
Valor: R$ 300 

Elaboração do texto pela 
Equipe FuiAcampar (release 
enviado pelo anunciante) 
Adicional de R$ 100 

Destaque na página inicial 
por cerda de 2 meses 
Adicional de R$ 50 
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http://fuiacampar.com.br/ecoturismo-e-camping-na-chapada-diamantina/
http://fuiacampar.com.br/ecoturismo-e-camping-na-chapada-diamantina/


Exemplo de Artigo 
Ilustrado: 

15 dicas para se vestir no 
frio 

Fotos de produtos 
 
Artigo com conteúdo produzido pelo 
FuiAcampar mas onde os produtos da marca 
aparecem nas imagens. 
 
Arquivo: imagens com link para o site da 
marca 
- Texto elaborado pela Equipe FuiAcampar 
- Imagens identificadas com Apoio da marca 
- Inclui divulgação no Facebook 
 
Opção 1 – Valor: Não há custo, se a marca 
optar por enviar os produtos para a Equipe 
FuiAcampar usar e fotografar. 

 
• Nesse caso, as imagens podem ser usadas para ilustrar 

artigos sobre destinos visitados pela Equipe ou artigos 
sobre uma categoria de equipamentos (barracas, 
mochilas, calçados etc.). 

 
Opção 2 – Valor: R$ 200, se a marca optar por 
ceder apenas as imagens, sem enviar produtos.  

 
• Nesse caso, as imagens serão usadas apenas para 

ilustrar artigos sobre uma categoria de equipamentos 
(barracas, mochilas, calçados etc.). 

Artigo Ilustrado 
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http://fuiacampar.com.br/dicas-para-se-vestir-no-frio/
http://fuiacampar.com.br/dicas-para-se-vestir-no-frio/


Artigo de Review 

Exemplo de Review: 
Review da Barraca Everest,  

da Guepardo 

Avaliação de produtos 
 
Artigo sobre um ou mais produtos com a 
avaliação da Equipe FuiAcampar.  
 
Artigo: texto, imagens e links 
- Elaborado pela Equipe FuiAcampar 
- Produtos cedidos pela marca para 
avaliação 
- Inclui divulgação no Facebook 
 
Valor: Não há custo, apenas envio de 
produtos conforme prévio acerto com 
Equipe FuiAcampar. 
 
Obs: Antes de enviar a empresa precisa concordar 
com a Política de Reviews do FuiAcampar. 
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http://fuiacampar.com.br/review-da-barraca-everest-da-guepardo/
http://fuiacampar.com.br/review-da-barraca-everest-da-guepardo/
http://fuiacampar.com.br/review-da-barraca-everest-da-guepardo/
http://fuiacampar.com.br/review-da-barraca-everest-da-guepardo/
http://fuiacampar.com.br/review-da-barraca-everest-da-guepardo/
http://fuiacampar.com.br/review-da-barraca-everest-da-guepardo/
http://fuiacampar.com.br/politica-de-reviews/
http://fuiacampar.com.br/politica-de-reviews/


RESUMO PARA MARCAS 

Tipo Localização Exibição 1 mês 3 meses 6 meses 

Banner Principal Barra Lateral Todas as páginas R$ 360 R$ 972 R$ 1.836 

Banner Secundário Barra Lateral Todas as páginas R$ 280 R$ 756 R$ 1.428 

Full Banner Central Apenas na Home R$ 240 R$ 648 R$ 1.224 

Artigo Patrocinado - - R$ 300 

Artigo Ilustrado - - R$ 200 ou envio de produtos 

Artigo de Review - - Envio de produtos para avaliação 

  
Pagamentos 
Por depósito bancário no BB 
ou pelo PagSeguro (taxa) 

Nota Fiscal 
Fornecemos nota mediante envio de dados cadastrais. 
A nota fiscal é enviada pelo correio (não é eletrônica).  



BENEFÍCIOS DE ANUNCIAR NO FUIACAMPAR 

 Público 100% interessado em campismo 

 Sua marca associada a um site em que o público confia 

 Relatório de impressões e cliques após o fim da campanha 

 Possibilidade de desenvolvimento da arte pelo FuiAcampar 

 Negociação rápida e eficiente 

 

Já sabe o que quer?  
Envie um e-mail para acertarmos os detalhes! 

Ainda em dúvida?  
Fale com a gente e nós indicaremos a melhor opção! 
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www.fuiacampar.com.br 
contato@fuiacampar.com..br 
facebook.com/fuiacampar 


