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QUEM SOMOS
O ADTV nasceu em 2008 com o objetivo de levar
conteúdo de qualidade sobre o mundo do
entretenimento a milhares de brasileiros. Há 13
anos, nosso compromisso é oferecer um olhar
apurado sobre os assuntos que estão no dia a dia
do público, novelas, bastidores da TV e tudo sobre
os famosos.



MISSÃO

Como veículo de comunicação, estamos comprometidos com a produção de conteúdo responsável e de
qualidade, pautado na ética e no bom jornalismo. Somos conscientes da importância da valorização do
trabalho dos nossos colaboradores. Nossos milhares de leitores são os maiores beneficiados com um
conteúdo produzido em um ambiente de trabalho saudável.

VISÃO

Estamos atentos às constantes transformações na sociedade, incorporando temas de acordo com a
preferência do público, sem abrir mão de disponibilizar informação com credibilidade e agilidade aos nossos
leitores.

VALORES

Para nós, o compromisso com a verdade dos fatos, a empatia, a ética e o respeito ao público são valores
inegociáveis, compartilhados com nossa equipe e com o nosso leitor.



A tecnologia segue avançando e nós estamos
antenados ao perfil dos nossos leitores. O mundo dos
famosos, influencers, realitys e tudo o que acontece
na WEB em tempo real é destaque no ADTV.

COBERTURAS
A essência do ADTV é estar sempre conectado ao
público!

REALITYS

MUNDO POP

AUDIÊNCIA DE TV

FAMOSOS

FUTEBOL

NOVELAS

INFLUENCIADORES



ADTV EM NÚMEROS

+1
milhão

de pageviews mensais 

18-24 anos: 30%
25-34 anos: 30%
demais faixas: 40%

PÚBLICO FIEL COMPOSTO DE

SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO

BELO HORIZONTE

METRÓPOLES COM MAIOR
TRÁFEGO E ENGAJAMENTO

40
notícias diárias



TAMANHOS DE ADS
Seguimos o padrão web baseado nos tamanhos e 
 disposição do Google ADS. Mantendo assim um padrão
e facilitando a criação de novas campanhas.



Vamos conversar melhor!

Entre em contato que estamos dispostos
em responder toda dúvida pertinente.

redacao@audienciadetv.com.br

CONTATO


