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SOBRE O SUCO DE MANGÁ
O Suco de Mangá está no ar há mais de 5 anos trazendo informação de qualidade
e de forma descontraída. O foco editorial é a Cultura Pop Oriental, com mangás,
animes, eventos e games assumindo a posição central do conteúdo.
Uma das Missões do Suco de Mangá é estimular e promover a produção
cultural nacional.

2013

2014

2018
Evolução do Logo

Nossas Marcas

RESPONSÁVEIS

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

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 conteúdo possível!

bellan@sucodemanga.com.br

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

CEO, Desenvolvimento Comercial e
responsável pelos Negócios de todo o
ecossistema do SUCO.

donis@sucodemanga.com.br

TUDO ESTÁ CONECTADO!
O conteúdo do @sucodm é totalmente integrado e com elementos
exclusivos para cada plataforma, incluindo além do Site, a nossa
Página no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

ALCANCE

YOUTUBE

FACEBOOK

Inscritos: 7.500
500 visualizações por vídeo

Seguidores: 50.000
1,5 milhão de pessoas alcançadas
na semana

Fonte: Youtube Analytics

Fonte: Facebook Analytics

INSTAGRAM

TWITTER

Seguidores: 5.000
100.000+ impressões por mês

Seguidores: 1.100
50.000+ impressões por mês

Fonte: Instagram Analytics

Fonte: Twiiter Analytics

PÚBLICO

Persona 1

Dramas coreanos, cosplay, k-pop,
artigos relacionados a vestuário,
itens decorativos, filmes animados e
eventos geek. Maior propensão para
compartilhar conteúdo.

Gênero
Persona 2

6%
39%

61%

7%
63%

Faixa Etária

20%

42%

30%

12%

8%

Dispositivos

60%

14%

Estados

40%

2%

São Paulo: 37%
Rio de Janeiro: 10%
Minas Gerais: 7%
Paraná: 5%
Ceará: 4%
Rio Grande do Sul: 4%

Outros Países
Estados Unidos
Portugal
Japão

Animes, listas, itens relacionados
a jogos eletrônicos e eventos geek.
Maior propensão para discussão.

SUCO NEWS
As novidades estão aqui. Esta é a seção onde abordamos
diariamente os lançamentos do universo dos Quadrinhos
e Mangás, das Animações da temporada, dos melhores
Games, além de trazer também conteúdo de Eventos,
Música, Cultura, Livros, Cinema e as mais variadas Séries
de TV!

CONTEÚDO EXCLUSIVO
Tsutomu Nihei

Cada um dos nossos conteúdos exclusivos conta com
uma edição própria, adequando-se às tendências do
momento.

Makoto Tezuka

Sempre buscando relevância e conquistando
as primeiras páginas dos serviços de buscas!
Além de entrevistas em texto, também
contamos com um repertório audiovisual!

MASC
Mika Kobayashi

VAV

O Laboratório Capsula chegou! O Suco Tech aborda
os mais diferentes segmentos tecnológicos, testa os
cachorros-robô e estuda os mechas mais incríveis!
Alicia Mirsthy
Nicholas Beetlestone

Marcos Pontes

Yumi Matsuzawa

PRIMEIRO GOLE
A seção Primeiro Gole é uma de nossas seções mais
icônicas e onde trazemos as primeiras impressões de
uma obra. Além disso, temos uma seção especial para
os Animes da Temporada, Listas e Top Suco exclusivos
e diretamente de nossa Redação.

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.

PODSUCO
O PODSUCO – o podcast do Suco de Mangá – nasceu
com a proposta de debater as diversas ramificações da
cultura pop, especialmente do lado oriental do globo
terrestre: Anime, Mangá, Cinema, Eventos e tudo o que
der para misturar neste vitaminado!

Espaço Temático (NewPOP Editora)

Sorteios (Darkside Books)
Já disponível no Spotify!

Promocionais (Crunchyroll)

Apoio da Editora Panini com a doação de três
mil títulos entre quadrinhos e mangás para o
COC Comics 2018

SUCO GOURMET
Todo o conteúdo é estilizado e conta com uma
identidade exclusiva do Suco de Mangá!

Temos uma categoria inteiramente dedicada as
mais deliciosas receitas do mundo oriental, geek
e cultural. Todas elas são feitas e degustadas na
Maravilhosa Cozinha de Sofia.

Munn Burger - Rio Claro/SP

Bolo Frankenstein

Taverna Medieval - São Paulo/SP

Já visitamos diversos restaurantes, hamburguerias,
eventos e ambientes temáticos em nossas ações
com o Suco Gourmet.

Rio Gastronomia

Kawaii Monster Cafe
Sukiyaki

Ressaca Friends 2018

NewPOP Day (São Paulo)

Espaço Suco de NewPOP

Cosplayer Internacional

Hideo Kojima (LAA/BGS)

Eveento de Games Japonês

Palestras

Premiações

Ativações

Tokyo Game Show

Nadyasonika

Captações

COSPLAYS

EVENTOS

PRODUÇÃO

O Cosplay sempre foi destaque de nossas coberturas,
tornando o SUCO referência neste tipo de ação.

O Suco de Mangá já esteve presente em mais de
300 eventos de âmbito Nacional e Internacional,
das mais diversas temáticas, incluindo Cultura
Pop, e-Sports e Tecnologia.

Além das coberturas, também atuamos ministrando
Palestras, Workshops e Organizando Eventos.

e-Sports

Produção Audiovisual

Coc-Comics Rio Claro

Marina Ruy Barbosa

Cosplayer Nacional

Evento Geek Irlandês

Curadoria de Eventos

Cobertura de Painéis

Débora Fuzetti

Gravação

Rainbow Six (Brasileirão)

Dublin Comic-Con

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.

Versailles

Rio Matsuri

Ingvild Deila

KOLORS PARTY

One Ok Rock

Marcha Nerd (RJ)
Oh My Girl

J-Music, K-Pop, Medieval, compositores de trilhas
de games, baladas geek, são alguns dos inúmeros
shows e espetáculos que cobrimos.

BTS

BUSTERS

Alestorm

SUCO NA MÍDIA
Além de apoiar os diversos eventos da cultura pop/
geek, nossas entrevistas repercutem pela comunidade
(fandom) ou sites especializados de outros países.

O Suco de Mangá foi indicado na categoria “Imprensa
Geek” no prêmio Cubo de Ouro 2019.

Também participamos colaborativamente de veículos tradicionais com eventos, colunas e conteúdos do
universo geek.

MARCAS QUE JÁ ANUNCIARAM

CONTATO

+55 19 99666-2896

comercial@sucodemanga.com.br

