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Criado em 2009 por Walmer Bittencourt e Maicon Kober, o Hora do Duelo é um Blog de estratégia, humor 
e situações que envolvem o Trading Card Game Yu-Gi-Oh! da empresa Konami. Desde o seu lançamento o 
blog atrai jovens principalmente do sexo masculino de 12 a 25 anos.

O Hora do Duelo é citado a nivel nacional e internacional (http://yugioh-estrategia.blogspot.mx/, www.duel-
ingnetwork.com,  http://italianyugioh.forumfree.it e outros) como o melhor do Brasil no genero. 
Estratégia para trading cards, novidades e acompanhamento de resultados em torneios internacionais e 
nacionais estão entre o conteúdo do Hora do Duelo. 

Em 2013 foram intruduzidas ferramentas de agenda, para os campeonatos nacionais, ferramenta de cadastro 
para os utilizadores e a loja de produtos Hora do Duelo.

O Hora do Duelo esta prestes a introduzir o sistema de Duelistas oficiais HDD, onde os cadastrados terão 
descontos em lojas parceiras, acesso a torneios de forma gratuita e brindes do site/blog.

NÚMEROS DO BLOG

Posts: 1.319 publicados
Assinantes: 708 assinantes
Facebook: 1.347
Média de visitaçãoes diárias: 3.200

APRESENTAÇÃO



ESTATÍSTICAS DE ACESSO

Fonte: Google - Jan 2013



PERFIL DOS LEITORES

Região

Fonte: Pesquisa com os leitores  - Jun 2012



PERFIL DOS LEITORES

Compras pela internet

Fonte: Pesquisa com os leitores  HDD com base em 451 participantes - Jun 2012



FORMATOS DE PUBLICIDADE
Top Banner: 720 x 165
Full Page: 720 x 165 +  1920 x 1080
Publicidade Editorial

Top Banner: Pode ser exibido nas sub-sessões do website, colunas, news etc... Ou na home page, onde há 
o maior acesso de visitas.
Full Page Sessões: Funciona como o Top Banner, mas pode ocupar da a area de fundo do website.

Publicidade Editorial: Matéria falando sobre a loja, com fotos, sendo preferenciamente desenvolvida pela 
equipe Hora do Duelo para se adequar a linguagem do website/blog, com direito a chamada na pagina 
inicial do blog/site.

Todas as publicações serão aninciadas em nossa Fanpage no facebook e no Twitter.



Parceria
O projeto de parceiros HDD inclui beneficios ao anunciante mediante baixo investimento em nosso Blog/
Website. Os valores são acessíveis garantindo visializações constantes de sua loja auxiliando o serviço de 
branding e marketing de seu negocio.

Parceiro Ouro:  
-Direito a Full page no Blog/Site Hora do duelo randomica, (Cada acesso exibira um parceiro Ouro na 
home page ou um Ouro, Prata ou Bronze nas Sub-Pagians), exibições tanto em nossa home page quanto 
em nossas matérias e outras colunas. Arte inclusa, desenvolvida por nossa equipe.
-Matéria sobre a loja.
-Citação do Endereço e telefone da loja fisica em nossa sessão parceiros.

Investimento:
-R$ 200,00 mensais
-Desconto de 5% à 10% para usuarios da carteirinha de membro Hora do Duelo.

Parceiro Prata:  
-Direito a Full page no Blog/Site Hora do duelo randomica, (Cada acesso exibira um parceiro Ouro, Prata 
ou Bronze), exibições tanto em nossas matérias quanto em outras colunas. Arte inclusa, desenvolvida por 
nossa equipe.
-Citação do Endereço e telefone da loja fisica em nossa sessão parceiros.

Investimento:
-R$ 150,00 mensais
-Desconto de 5% à 10% para usuarios da carteirinha de membro Hora do Duelo.

Parceiro Bronze:  
-Direito a Top-Banner no Blog/Site Hora do duelo randomica, (Cada acesso exibira um parceiro Bronze, 
Prata ou Ouro), exibições tanto em nossas matérias quanto em outras colunas. Arte inclusa, desenvolvida 
por nossa equipe.
-Citação do Endereço e telefone da loja fisica em nossa sessão parceiros.

Investimento:
-R$ 100,00 mensais
-Desconto de 5% à 10% para usuarios da carteirinha de membro Hora do Duelo.



CONTATO

Obrigado!

contato@horadoduelo.com.br


