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O 50emais representa um generoso espaço de discussão sobre a vida adulta,
com uma abordagem inovadora e desprovida de preconceitos. Os desafios
de conviver com a roda do tempo, que desperta temores e ao mesmo tempo
oferece novas descobertas, são a matéria-prima desse blog.
Comportamento, cultura, saúde, moda, histórias de vida – tudo é tratado
no 50emais com a preocupação de oferecer informações de qualidade e
compor um ambiente de reflexão sobre o impacto do tempo nas nossas
vidas. O slogan “Vida adulta inteligente” resume a proposta que animou a
criação do blog em 2010, e o mantém como um endereço singular, movido
pela paixão com que Maya Santana o conduz desde o primeiro dia.

Influenciadora
O blog é comandado por Maya Santana, dona de uma marcante história no jornalismo.
Maya iniciou suas atividades como jornalista na década de 1970. Trabalhou em alguns
dos principais veículos nacionais, como O Estado de S. Paulo e Jornal do Brasil. Mas
a maior parte da sua carreira foi construída no exterior, trabalhando para a emissora
britânica BBC, em Londres, onde viveu durante mais de 16 anos.
No retorno ao Brasil, criou um jornal, do qual foi editora
até voltar suas atenções para a internet. O 50emais ganhou
vida em agosto de 2010. Atualmente, é um dos principais
blogs voltados para o público acima de 50 anos.

Audiência do blog
Em 2018, o Blog 50emais registrou
mais de 2.8 milhões de páginas visualizadas.

Redes Sociais
A comunidade do blog 50emais é uma das mais engajadas e ativas do Facebook.
Os dados abaixo referem-se ao período de março a maio de 2019.

• 110 mil fãs
• 560 mil pessoas engajadas
• 5.6 milhões de pessoas visualizaram os posts
O perfil do público seguidor da página é de pessoas acima de 45 anos,
moradoras das grandes capitais e a maioria é mulher.

Espaços publicitários
O 50emais oferece aos anunciantes vários formatos
para divulgação de seus produtos e serviços:

Branded
Content

PubliPosts

Banners

Para mais informações sobre formatos e valores,
envie um e-mail para contato@50emais.com.br.

Por que anunciar no blog?
A vantagem comparativa do 50emais é a de proporcionar aos nossos anunciantes
o encontro com uma audiência segmentada, ainda pouco explorada no mercado
brasileiro como fonte de consumo de produtos diferenciados e exclusivos.
O blog conta com uma audiência fiel e crescente. Está presente também no facebook,
twitter e no instagram, caixas de ressonância fundamentais nas redes sociais. É a
plataforma ideal, portanto, para aqueles que pretendem atingir consumidores adultos
e inteligentes.
Entre em contato conosco pelo email contato@50emais.com.br e conheça as
condições para conectar-se com o nosso público.

