
MÍDIA KIT
Uma plataforma para gestantes e pais

de primeira viagem

https://babyhome.me/
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BABYHOME
A BabyHome é uma plataforma de conteúdo para 
gestantes e pais de primeira viagem, especializada
em conteúdo de qualidade e credibilidade. Por meio
de textos, publieditoriais, banners e vídeos de 
divulgações e projetos especiais, conseguimos levar até 
o potencial consumidor, a informação e o conhecimento 
de marcas e produtos que o mercado oferece.

Com nossa tecnologia, conseguimos segmentar cada 
momento deste período, tornando a publicidade muito 
assertiva.

Por também sermos uma plataforma de acesso
a serviços e produtos, contamos com a BabyStore,
uma sessão repleta de itens para venda, das mais 
variadas categorias neste segmento, através de Afiliados, 
Marketplace e E-commerce, atendendo
toda a comunidade de pais, familiares e amigos
que se preparam para a chegada do bebê.

Com este Hub de soluções que oferecemos, os pais
e mães podem se sentir mais confiáveis e seguros,
tendo grande praticidade e economia de tempo
e dinheiro no dia a dia.

Quem somos

Acesse nosso site

https://babyhome.me/


PÚBLICO
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Audiência
Grávidas e pais de primeira viagem,
durante os anos iniciais de vida do bebê

Usuários Ativos: 475 mil

Páginas por sessão: 3

Páginas Visualizadas: 1.235.674

AUDIÊNCIA

*Dados colhidos de 01/2021 até 01/2022
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Redes Sociais
BabyHome conversa com o público nas 
redes sociais mais usadas por pais e mães. 
Por trás de cada publicação, há uma 
mãe de verdade, focando em conteúdos 
estratégicos e que atendam à necessidade 
dos leitores. 

AUDIÊNCIA REDES SOCIAIS
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Base de assinantes

9.498

LEADS
CONVERTIDOS

*Dados colhidos de 01/2021 até 01/2022

Temos uma base de pais e mães cadastrados, que se 
interessam  e recebem diretamente por e-mail nosso 
conteúdo selecionado. 

Uma pessoa traz em média 15 ou mais pessoas para BabyHome 

Newsletters

GÊNEROS

Feminino:
82%

Masculino:
18%

FAIXA ETÁRIA

18-24 anos

20,2%

35-44 anos

18,6%

25-34 anos

27,6%

45-54 anos

12,85%
55-64 anos

12%
65 anos +

8,7%

=

POR PERÍODO

TENTANTES

5%

PRIMEIROS MESES

27%

GRAVIDEZ

38%

ATÉ 2 ANOS

30%

AUDIÊNCIA
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COMERCIAIS

Produções audiovisuais, 
veiculadas no site e em 
todas as redes sociais.

Vídeos

Textos que transmitem 
a mensagem que você 
precisa para o público 

final.

Branded Content

Desenvolvimento
de ferramentas úteis para 
pais e mães, destacando

a sua marca.

Ferramentas

Séries de matérias, vídeos, 
posts, em um pacote 

que ajude a reforçar sua 
marca e seu produto junto 
ao público de BabyHome. 

Projetos
Especiais

Lives, vídeos e outras 
formas de conteúdo que 

destacam sua marca
ou seu produto.

Patrocínios

Ideias compartilhadas,
em que trocamos 

expertise e plataformas
de divulgação, por 
objetivos comuns.

Parcerias

Produtos focados em 
gravidez e primeira 

infância para venda direta, 
com curadoria. 

Baby Store

Sua marca associada ao 
nosso conteúdo, produzido 
com todo o cuidado, com 
fontes de credibilidade.

Banners
de conteúdos

A solução que você procura está em BabyHome. São várias formas de divulgar
seu produto e sua marca.

Estratégia baseada em dados
AUDIÊNCIA
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Somos a plataforma oficial de produção de conteúdo
materno-infantil nos portais  Metrópoles, Terra, EPTV,
Cidade On, Diário de Mogi e iBahia.

PORTAIS PARCEIROS

PARCEIROSAUDIÊNCIA



ESTRATÉGIA
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Chegue com a mensagem correta, no momento preciso:

ESTRATÉGIA SOLUÇÕES

Descoberta

KPIs KPIs

RETARGETING RETARGETING

KPIs- Alcance
- Frequência
- Adiência compartilhada

- Clicks
- CTR
- Aumento de pesquisa
- Elevação da marca
- Aumento de tráfego

- Vendas
- Taxas de conversão
- Ticket médio
- Custo de Publicidade
de venda

Consideração Compra/Conversão
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em três macro-estratégias, dentro
de BabyHome

ESTRATÉGIA SETORES

Conteúdos

Anúncios e parcerias em conteúdo de qualidade
e credibilidade, produzido por mães, sempre
com fontes confiáveis

Venda e divulgação do seu produto dentro
da BabyStore

Marketplace

Vendas e anúncios especiais na plataforma de vendas 
BabyStore, que conta com os melhores produtos, 
também selecionados por pais e mães

E-commerce
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Audience
Display
Native

BRANDFORMANCE

AUDIÊNCIA

Vantagem: O formato nativo da BabyHome
com foco em vendas

KPIs: Impressões / CTR / Clicks

Forma de compra: E-commerce | Afiliados | Marketplace
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FORMATOS
DESKTOP
Anúncios publicados
no site no formato Desktop.

AUDIÊNCIA DESKTOP

Desktop:
banner horizontal | 1080x280 px
banner horizontal | 875x280 px
banners horizontais | 775x265 px
banner vertical | 300x600 px

Páginas apresentadas:
Home
Sumário
Matérias
Loja BabyHome
Categorias de Produtos
Produtos

Consulte-nos para informações sobre outros formatos
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AUDIÊNCIA MOBILE

Mobile:
banner horizontal | 900x450 px
banner horizontal | 600x300 px
banners horizontais | 775x265 px

Páginas apresentadas:
Home
Sumário
Matérias
Loja BabyHome
Produtos

FORMATOS
MOBILE
Anúncios publicados
no site no formato Mobile.

Consulte-nos para informações sobre outros formatos
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NOSSOS
CLIENTES

E MUITO MAIS!

AUDIÊNCIA NOSSOS 
CLIENTES



USA
100, Summit Drive, Burlington - MA 01803

Brasil
Rua Amélia Corrêa Fontes Guimarães, 391, suíte 303

São Paulo, SP - 05617-010

FERNANDO FORSAIT
Sales Director

+55 11 99187-6047

fernando.forsait@babyhome.me

FRANCIELLY MIRANDA
Sales Executive

+55 11 98826-1090

francielly.miranda@babyhome.me

mailto:fernando.forsait@babyhome.me
mailto:francielly.miranda@babyhome.me
tel:+5511991876047
tel:+5511988261090



