


Um gole de mangá, anime e cultura pop - da forma mais descontraída possível.



O Suco de Mangá está no ar há mais de 5 anos trazendo informação de  qualidade de      

forma descontraída. O foco editorial é a cultura pop oriental, com mangás, animes e 

games assumindo a posição central do conteúdo. 

Coberturas de  eventos e outras temáticas também têm destaque, principalmente o con-

teúdo nacional. Uma das Missões do Suco de Mangá é estimular e promover a produção 

cultural nacional.
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SOBRE O SUCO DE MANGÁ



RESPONSÁVEIS

Um dos criadores do SUCO, também 
atua como Gerente de Conteúdo, 
Editor Chefe, Fotógrafo e Redator.

CEO, responsável pelo Desenvolvi-
mento Comercial e de Negócios de 
todo o ecossistema do SUCO.

bellan@sucodemanga.com.br

donis@sucodemanga.com.br

O Corpo Editorial do Suco de Mangá conta com 
mais de 15 redatores espalhados em diversos 
estados brasileiros - e até mesmo fora do país 
- engajados e focados para trazer o melhor con-
teúdo possível!

Hoje, o SUCO é considerado um dos maiores 
vetores da Cultura Pop Oriental do país!



TUDO ESTÁ CONECTADO!

O conteúdo do SUCO é totalmente integra-

do e com elementos exclusivos para cada 

plataforma.



FORMATOS DE CONTEÚDO



SUCO NEWS

As novidades estão aqui. Esta é a seção onde abordamos 

diariamente os lançamentos do universo dos Mangás, 

os Animes da temporada, os melhores Games, além dos 

Eventos, Música, Cultura, Livros, Cinema e Séries!

Além do destaque em nosssa Página Inicial, 

Arquivos em nossa categoria Suco News.



CONTEÚDO EXCLUSIVO

Cada um dos nossos conteúdos exclusivos 

conta com uma edição própria, adequando-se 

às tendências do  momento. REVIEWS

PRIMEIRO GOLE

SUCO ENTREVISTA

COLUNAS

SUCO APRESENTA

TOP SUCO

ESPECIAIS

Sempre buscando 

relevância e conqui-

stando as primeiras 

de buscas!

Além de entrevis-

tas em texto, tam-

bém contamos 

com um repertório 

audiovisual!



SUCO GOURMET

Temos uma categoria inteiramente dedicada as mais  

deliciosas receitas do mundo oriental, geek e cultur-

al. Todas elas são feitas e degustadas na Maravilhosa 

Também já visitamos diversos 

ambientes temáticos em nossas 

Milord Taverna

Bolo Frankenstein

Todo o conteúdo é estilizado e conta com uma 

identidade exclusiva do Suco de Mangá!



EVENTOS

O Suco de Mangá já esteve presente em mais de 250 eventos de âm-

bito Nacional e Internacional, das mais diversas temáticas, incluindo 

Cultura Pop, e-Sports e Tecnologia.

CCXP

Dublin Comic-Con

Leaky Con Rainbow Six Pro League

O Cosplay sempre 
foi um dos destaques 
de nossas coberturas,      
tornando o Suco de 
Mangá referência 

Além de atuarmos com cober-
turas audiovisuais, também 
ministramos Palestras, Work-
shops e já participamos de di-
versas Mesas Redondas!

NewPOP Day



JUICE BOX
Festivais e eventos Musicais também estão dentro 
do calendário de cobertura do SUCO, com shows de 
artistas de diferentes partes do globo, claro, dentro 
dos padrões temáticos que trabalhamos, seja Geek 
ou de cultura oriental.

J-Music, K-POP, Medieval, compositores 

cobrimos!

Alestorm

Snowkel

Toyo Matsuri

Versailles

One Ok Rock



AUDIÊNCIA E PÚBLICO



SITE

          350 mil

          50 mil

Pageviews Totais por Mês

Visitantes Únicos por Mês

Visual único e totalmente responsivo, o site possui 

mais de 4 mil artigos já publicados!



YOUTUBE

FACEBOOK TWITTER

INSTAGRAM

          7,8 mil

          50 mil          820

          4,6 mil

          1,5 mil

          180 mil           240 mil

          80 mil

Inscritos

Curtidas Seguidores

Seguidores

Visualizações por Mês

Alcance Orgânico por Mês Impressões por Mês

Impressões por Mês



PERFIL DO PÚBLICO
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PARCERIAS



Incentivando novas ideias, propondo modelo de negócios 

duradouros, o APOIADOR e Parceiro do SUCO conta 

com um lugar especial em nossa história, fomentando o           

alicerce da Cultura Pop Oriental no Brasil. 
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Darkside Books



QUEM JÁ ANUNCIOU





comercial@sucodemanga.com.br
CNPJ: 30.448.232/0001-78

ENTRE EM CONTATO NO:


