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O QUE É O ARTEREF?

O Arteref.com é a maior plataforma dedicada à arte contemporânea do Brasil.

Criado há 13 anos, o portal adquiriu um volume de publicações superior a qualquer outro site dedicado à arte. Com as 

publicações, veio o tráfego, tornando a plataforma fonte de referência em arte contemporânea.

“Nossa missão é a de informar, difundir a arte através 

de uma linguagem acessível a todos. 

Para fazer isto agimos de forma íntegra, sucinta e 

visionária, a fim de sensibilizar o maior número 

possível de pessoas. Promover o debate, exposições, 

curadoria e projetos para instituições e interessados 

com o propósito de promover o crescimento 

intelectual da sociedade através da arte.”

MISSÃO

O QUE É O ARTEREF

PARCERIAS

Como parte da nossa missão, formamos parcerias 

com instituições para poder ajudar a divulgar seus 

conteúdos.

Nossa parceria com o Instituto Tomie Othake, por 

exemplo, tem ajudado a expandir o conteúdo artístico 

para um maior número de pessoas.
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GANHAMOS OS CORAÇÕES 
DA NOSSA AUDIÊNCIA ATRAVÉS DE

CONTEÚDO

O Arteref conta histórias

que você não acha em 

nenhum outro lugar#1
O Arteref oferece sempre uma

diferente perspectiva nos

conteúdos que publica#2

O QUE É O ARTEREF



Content Marketing

Evergreen

ou frio
Quente

O conteúdo quente mantém os usuários da plataforma 

informados sobre os acontecimentos 

do universo da arte.

Diariamente o Arteref produz conteúdo evergreen de 

utilidade pública que serve como base de pesquisa para 

os usuários da plataforma. Este conteúdo é produzido 

“on demand”. Isto faz com que o site tenha um 

crescimento constante. 

Conteúdo 

evergreen é um tipo 

de material que trata 

de temas atemporais, 

mantendo-se 

relevante por muito 

tempo depois da sua 

publicação.

Conteúdo quente é 

um tipo de material 

que trata de temas 

momentâneos e 

relevantes por pouco 

tempo depois da sua 

publicação.

O QUE É O ARTEREF



Outras plataformas de conteúdo

O QUE É O ARTEREF

Podcasts E-books Canal Art talks



MÉTRICAS*

* O Arteref usa várias ferramentas para a determinação das estatísticas.

Os dados demográficos sobre a plataforma vêm do Google Analytics, enquanto os dados 

sobre outros sites vêm de serviços como o Alexa/Amazon Rank, Ubbersugest, e Buzzsumo.

Todos os valores apresentados apresentam a data em que foram colhidos.



Introdução
QUAL É NOSSA MISSÃOA PLATAFORMA 

QUE CRESCE 
MAIS 

RAPIDAMENTE 
DENTRO DO 

UNIVERSO DA 
ARTE.
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22%

12%

7%

18-24 25-34 35-44 25-54 65+

ATINGIMOS UM 
PÚBLICO COM FORTE 
PODER DE COMPRA

Idade

29 %

Fonte: Google Analytics

Classe média alta que gosta de Cultura, Arte e Educação

68%

mulheres homens

32%
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O ARTEREF CONVERSA COM UM PÚBLICO SOFISTICADO
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Fonte: Google Survey
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O PÚBLICO 
MAIS 
INFLUENTE 
DO MUNDO

Passam a maior parte 
do dia conectados

Fonte: Google Analytics

Amantes de 
livros

Amantes das artes e 
teatro

Amantes de comida 
gourmet 

Ecologicamente 
corretos

Amantes de cinema

MÉTRICAS



ENGAJAMENTO COM O SITE, 
VÍDEOS E REDES SOCIAIS

10+ MINUTOS
TEMPO MÉDIO EM DESKTOP

ALTO ENGAJAMENTO
CANAL ART TALKS DE VÍDEO

PODCASTS SEMANAIS
PROGRAMAS PATROCINADOS

15+ MINUTOS
TEMPO MÉDIO EM CELULAR

Fonte: Google Analytics

MÉTRICAS



site do arteref

O Arteref coleta dados de audiência em todas suas plataformas, 

anotando as características digitais de cada membro.

A segmentação robusta do nosso público permite mensagens direcionadas da sua marca.

Captura de informação

INFORMAÇÃO DA 
NOSSA 

AUDIÊNCIA

Mídias sociais

Podcast Pesquisa

Plataforma Arteref
Campanhas de 

e-mail

MÉTRICAS

Canal Art talks



Blombô
11.200/mês

> 5.000.000

298.000 

pageviews/mês

Arteref

sp-arte
38.900/mês

Artsoul
4700/mês

Fontes: Alexa Rank/ Ubersugest/ Google Analytics (05/2021): valores de tráfego orgânico

Rank: 453.345*

>5.000.000

Rank: 3.430.557*

O MAIOR PÚBLICO ENTRE OS MARKETPLACES 

*Quanto menor o número, maior o ranking

MÉTRICAS



Funarte

Pinacoteca

Bienal

Forum permanente

Mapa das artes

Tomie Othake

Sp-arte

Fonte: Ubersugest (tráfego orgânico mensal) 

VOLUME DE PAGEVIEWS COMPARADO COM OUTRAS 

PLATAFORMAS

Arteref.com

MÉTRICAS



MARKETPLACE*

* O marketplace é uma plataforma, mediada pelo Arteref, em que artistas e 

galerias se inscrevem e expõem seus trabalhos. Seu propósito é aumentar a 

visibilidade das obras através do grande fluxo de pessoas que visitam o site..
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Um site da sua galeria 

dentro do portal

Todo o público que acessa o portal terá 

acesso ao seu perfil, obras e artistas.

MARKETPLACE
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Seu perfil, obras, artistas e 

artigos relacionados à sua 

galeria estarão dentro do portal 

para que todos tenham acesso Um serviço online de 

atendimento ao usuário para 

direcionar o cliente para a sua 

galeria

MARKETPLACE
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Suas obras 

apresentadas por 

categoria, valor e 

data

MARKETPLACE



ATENDIMENTO À SUA GALERIA

O atendimento do 
Arteref será parte 

integrante do cotidiano 
da sua galeria

Além de disponibilizar as suas obras dentro da plataforma, 

nós seremos o seu braço de marketing online

Divulgação dos seus eventos 

dentro dos canais na plataforma 

e redes sociais.

Criação de conteúdo sobre sua 

galeria e seus artistas 

representados 

(veja a página seguinte).

MARKETPLACE



Branded content

Com um conteúdo adequado, 

colocamos você em destaque.

O leitor vai captar sua mensagem de um 

jeito diferenciado, potencializando seu 

retorno.

As pautas e temas são definidas pela 

equipe do Arteref com a função de 

servir ao leitor e formar uma imagem 

positiva do produto.

Branded 

content

colocado na

plataforma e nas

redes sociais

MARKETPLACE



Como vamos ajudá-lo a 
melhorar a sua visibilidade?

Fortalecendo a sua 

autoridade.

Sua exposição
online

O site da sua galeria é fundamental para definir a sua linha de trabalho. 

Mas como é a visitação? Quantas pessoas entram?

Nossa equipe ajudará você a entender o acesso ao site da sua galeria e 

ver como está o desempenho dos seus concorrentes. 

Através da criação de conteúdo sobre o seu trabalho e de seus artistas, vamos tornar você uma 

autoridade dentro do seu nicho. 

Quando um potencial comprador procurar informações sobre o seu estilo de curadoria e arte, ele 

vai encontrar um formador de opinião rapidamente::você.

• Vamos trabalhar para que o site da sua galeria ganhe tráfego e suba no ranking. Isto ajudará no 

aumento de consultas e consequentemente, vendas.

Os gráficos 

ao lado 

mostram o 

posicionament

o de um site e 

o seu ranking 

comparado à 

concorrência.

MARKETPLACE



ATIVIDADES COMPLEMENTARES



Disparo, gerenciamento e análise 

dos resultados de e-mails e 

newsletters.

Gerenciamento do seu site. 

Inserção de conteúdo e SEO 

(search engine optimization).

Gerenciamento de suas mídias 

sociais (Facebook, Instagram, 

Linkedin, Whatsapp).

Consultoria em sistematização dos 

processos internos e ações de 

marketing.

Como um serviço complementar 

ao do marketplace, faremos para 

você o que praticamos em nossa 

plataforma todos os dias.

Utilizando as mesmas técnicas, 

podemos otimizar o seu trabalho e 

oferecer uma melhoria de 

desempenho dos seus serviços.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES



Tipos de Anúncios

Pop up modal

Pop up modal é um elemento de 

controle gráfico subordinado à janela 

principal. Não há uma abertura de 

uma outra janela.

O pop up modal atinge 100% dos 

nossos usuários somente 1 vez. 

Ele não volta a aparecer quando o 

usuário retorna à plataforma dentro de 

um período de 2 semanas.

Formato preferido do pop up: 500 x 350px

ATIVIDADES COMPLEMENTARES



Tipos de Anúncios

Banner Home page

O banner da home page atinge 100% 

dos nossos usuários, incluindo os 

visitantes que retornam.

Formato preferido: 160 x 600px

ATIVIDADES COMPLEMENTARES



Tipos de Anúncios

Banner de página

Banner de página atinge 100% dos 

nossos nossos usuários, incluindo os 

visitantes que retornam. São mais de 

2000 publicações de arte.

Formato preferido do banner: 500 x 380px

ATIVIDADES COMPLEMENTARES



(11) 4612 6029 -4612-3157

paulo@arteref.com.br

Rua Monet, 731 - 06710-660 - Granja Vianna - Cotia - SP 


