
 
 

 

O Da Lama ao Caos

 

 
O Da Lama ao Caos foi criado em meados de 2009, como forma de compartilhar 

informações relacionadas ao mountain bike de uma maneira eficiente. O enorme e 

inesperado sucesso inicial foi o estímulo necessário para a publicação sistemática de reviews, 

novidades e para a criação da mega-acessada seção Conheça sua Bike, onde transmitimos 

informações técnicas sobre quadros, componentes, mecânica e acessórios. 

Em Fevereiro de 2012, que marca o início da nova fase do DLAC, o blog foi completamente 

repaginado, com um novo design, mantendo-se, no entanto, fiel à sua proposta inicial, 

prezando pela publicação isenta e confiável, que atrai e conquista um número cada vez 

maior de seguidores. Assim, vem se firmando como um importante canal de divulgação do 

mountain bike no Brasil. Com uma linha editorial focada na ética e na credibilidade, o blog 

recebe, diariamente, dezenas de e-mails e comentários com pedidos de auxílio dos leitores 

que querem ouvir a nossa opinião, interessados em adquirir produtos relacionados ao 

esporte. 

A divulgação de novos produtos, vídeos, testes de aplicativos de smartphones para mountain 

bike, disponibilização de trilhas mapeadas por GPS, cobertura de eventos e competições e as 

últimas notícias sobre o mountain bike e o ciclismo no Brasil e no mundo fazem do DLAC o 

ponto de encontro do internauta interessado no ciclismo, firmando-se como importante 

formador de opinião quando o assunto é a dúvida sobre o que e a quem comprar. 

Nosso público compõe-se predominantemente de brasileiros (91%), com leitores em Portugal 

(4%) e nos EUA (2%). 

Estamos certos de que anunciando conosco você participará do nosso vertiginoso 

crescimento e constatará os resultados! 

“Sou iniciante nesse mundo das bikes, e no meio de tanta informação que 

circula na net um dos lugares que encontrei as mais consistentes foi aqui. 

Parabéns pelos resultado, com certeza fruto de muito trabalho”.  

Thiago, em comentário de 23/10/2012.  



 
 

 

Dados 2012

 

Número de page views mensais e média diária

 
Evolução do número de acessos, expressos em page views  Fevereiro a Novembro/2012 

 

Número de impressões (Impressões: o número de vezes que as páginas do site apareceram 
nos resultados de pesquisa): 170.000 nos últimos 30 dias. 
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FORMATOS PUBLICITÁRIOS

 
 

Publiposts, retratando matéria relacionada a algum produto ou serviço oferecido pelo cliente, 

como conversão para tubeless, Bike Fit, lançamentos de produtos, divulgação de eventos ou 

outro assunto na linha editorial do blog. O texto será editado a pelo blog. Posts que tenham 

sido negociados comercialmente são obrigatoriamente marcados como [Publipost]. 

A – Post Destacado (exibição: 1 semana) – Valor R$ 350,00. Após uma semana o post 

continuará no blog, sem pagamento adicional, porém fora da posição de destaque principal. 

A1 – Post normal (exibição contínua, mas descendo na página à medida que novos posts 

são adicionados) – Valor R$ 250,00 

Banners fixos ou animados: 

B – Superbanner 600 x 140 (Fixo, acima do primeiro post - exibição 30 dias) – Valor R$ 

250,00.  

B1 – Banner 600 x 140 (Fixo, abaixo do primeiro post - exibição 30 dias) – Valor R$ 180,00.  

C – Banner 295 x 195 (Exibição 30 dias) – Valor R$ 150,00.  

D – Banner 295 x 195 (Exibição 30 dias) – Valor R$ 100,00.  

E – Banner 295 x 195 (Exibição 30 dias) – Valor R$ 80,00.  

F – Banner 295 x 195 (Exibição 30 dias) – Valor R$ 60,00.  

G – Banner 200 x 200 (Exibição 30 dias) – Valor R$ 50,00.  

Há a possibilidade de se combinar 2 espaços E e F (Banner 295 x 400) – Valor R$ 110,00.  

Após o prazo estipulado, não havendo renovação do contrato, os banners serão retirados, a 

critério do Blog. 



 
 

 

FORMATOS PUBLICITÁRIOS 

 

Produção de Banners: 

Banner Estático – R$ 50,00 

Banner Animado – R$ 100,00 

O cliente poderá, a seu critério, fornecer o banner ou imagens a serem publicadas nos 

espaços C a G. As imagens poderão ser editadas pelo blog. Neste caso, não haverá custo de 

produção. 

Reviews e testes de produtos: 

O blog Da Lama ao Caos não tem nenhum tipo de afiliação com qualquer marca, e não faz 

reviews pagos de produtos (O DLAC não publica reviews de produtos na forma de 

Publiposts). Produtos e equipamentos revisados pelo blog são pesquisados e/ou comprados 

independentemente, ou eventualmente recebidos para testes, sendo que depois escrevemos 

sobre o que gostamos no blog.  

Se você deseja que algum dos seus produtos seja testado, entre em contato conosco e 

agendaremos um encontro. Os produtos disponibilizados para testes serão devolvidos ao 

fornecedor ao final do mesmo ou sorteados entre os leitores do blog, a critério do 

fornecedor. O post, desta forma, não será cobrado do fornecedor do produto. 

Forma de pagamento:  Antecipado, via depósito ou transferência bancária. 

 

Nosso Contato: O contato comercial do blog é feito exclusivamente pelo e-mail 

dalamaaocaos2010@gmail.com 

 

 

mailto:dalamaaocaos2010@gmail.com


 
 

Posicionamento de Posts e Banners 

Para saber como será posicionado o seu banner ou post, veja o template abaixo: 

 



 
 

 

OS NOSSOS LEITORES 

 

Leia a seguir o que dizem, o que querem saber e o 

que os nossos leitores acham do DLAC. 

 

 

  



 
 

 

OS NOSSOS LEITORES 

 

 

 

 
  



 
 

 

OS NOSSOS LEITORES 

 
 

 

 

 

Esta é uma pequena amostra de como os nossos leitores se comunicam, usam como 

ferramenta de pesquisa e confiam no blog. Faça como eles: venha para o DLAC! 


