
Conecte sua empresa aos seus potenciais clientes 
durante o ano todo, dos setores de drones, eVTOL, 

robótica móvel, espacial e geotecnologias.
Para isso, oferecemos as opções de notícias 

patrocinadas, webinars e mantenedor de conteúdo 
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 Perfil do nosso público alvo



Nosso alcance
PORTAL MundoGEO:
50 mil textos e 200 mil páginas visitadas 
mensalmente

REDES SOCIAIS:
130 mil seguidores: Instagram + Facebook + 
Linkedin + YouTube + Twitter 

WHATSAPP:
5 mil cadastrados recebem diariamente 
nossas notícias

NEWSLETTER:
100 mil profissionais recebem nosso 
informativo diário, seguindo a LGPD (Lei 
Geral de Proteção de Dados)

ALCANCE GEOGRÁFICO:
75% da base de dados é formada por 
profissionais que atuam no Brasil, 15% nos 
demais países da América Latina e 10% de 
outros países

FEIRAS DE NEGÓCIOS:
Desde 2011 a MundoGEO realiza suas Feiras 
de Negócios em São Paulo (SP). A próxima 
edição será de 9 a 11 de maio de 2023. Em 
2022, tivemos 4.200 participantes e 84 
expositores

EVENTOS ONLINE:
Desde 2009 já realizamos mais de mil 
eventos  online. Só em 2021 foram mais de 
100, com mais de 300 palestrantes e 100 mil 
participantes



Conteúdos Patrocinados
(notícias ou artigos)



Webinars Patrocinados



● A MundoGEO é responsável por orientar os palestrantes, divulgar e moderar o 
webinar com duração de um hora. Após o webinar, a empresa recebe um relatório 
detalhado com o cadastro dos participantes, respeitando a LGPD (Lei Geral de 
Proteção de Dados).

● As artes dos webinars para as redes sociais, personalizadas para cada 
patrocinador, são elaboradas, divulgadas e impulsionadas pela MundoGEO. Se for 
necessário tradução simultânea, haverá um custo adicional.

Sobre os Webinars

● A equipe editorial da MundoGEO vai dar orientações de como produzir as notícias. 

● As notícias ou artigos enviados pelo mantenedor, em português, podem ser 
publicados também em espanhol e/ou inglês, sem custo adicional, desde que nos 
sejam enviadas já traduzidos.

Sobre os Conteúdos Patrocinados



Investimento:

Expositores das nossas feiras DroneShow, SpaceBR Show e 
MundoGEO Connect têm desconto de 50% sobre os valores acima.

Contratos de mantenedor por 1 ano com 30% de desconto:

Valores individuais:

1 Webinar

R$ 8.000,00

1 Notícia

R$ 3.000,00

OURO 12 notícias patrocinadas  +  2 webinars R$ 36.400 ou 12 x R$  3.033

PRATA 6 notícias patrocinadas  +  1 webinar R$ 18.200 ou 12 x R$  1.516

BRONZE 6 notícias patrocinadas R$ 12.600 ou 12 x R$  1.050



Para nos seguir nas redes sociais

@mundogeoconnect
@droneshowla
@spacebrshow

/mundogeo
/droneshow
/spacebrshow

/mundogeoconnect
/droneshowlatinamerica
/spacebrshow

@mundogeo
@droneshowla
@spacebrshow

/mundogeo
/droneshowlatinamerica
/spacebrshow

https://www.instagram.com/mundogeoconnect/
https://www.instagram.com/droneshowla/
https://www.instagram.com/spacebrshow/
https://www.linkedin.com/company/1742101
https://www.linkedin.com/company/11470151
https://www.linkedin.com/company/78427767
http://www.facebook.com/mundogeoconnect
http://www.facebook.com/droneshowlatinamerica
https://www.facebook.com/spacebrshow
https://twitter.com/mundogeo
https://twitter.com/droneshowla
https://twitter.com/spacebrshow
https://www.youtube.com/user/mundogeo
http://youtube.com/droneshowla
https://www.youtube.com/channel/UC86AtuwW6aMJ2dUqS43rkbA


Obrigado!

Jarbas Raichert Neto
 Comercial

         comercial@mundogeo.com

         41 99769-2591

 

Emerson Granemann
Fundador e CEO 

         emerson@mundogeo.com

         41 99995-9701


