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DIRETORES DO EXTREMOS
Um equipe de profissionais experientes fazem do EXTREMOS um portal de aventura, dinâmico,  
moderno, de qualidade e com foco no usuário final, transformando sonhos em realizações.

Com 2 anos de experiência em 
telecomunicação via satélite 
na IBM, 21 anos como fotógrafo 
profissional de grandes 
revistas, 21 anos como web 
developer, além de ter viajado 
aos principais roteiros de 
aventura no mundo. Elias Luiz 
reuniu toda sua expertise para 
aplicar em um site que viria a 
ser em poucos anos o maior 
portal de aventura do Brasil.

ELIAS LUIZ
CEO

Com o novo design do site, 
o lançamento da editora e a 
participação em campanhas 
sociais, o EXTREMOS teve um 

crescimento  de 75%.

CEO

60%

MARIA CRISTINA
Diretora Comercial

Novas diretrizes aplicadas ao 
longo do ano possbilitou ao 
EXTREMOS um crescimento 
de 60% em seu quadro de 

anunciantes.

DIRETORA COMERCIAL

Em 2010 iniciou sua carreira na 
área de criação & design, em 
uma empresa de web & mobile, 
3 anos depois foi contratado 
por um dos maiores 
e-commerces do Brasil, no 
cargo de gerência. Em 2014 
abriu a sua própria agência 
onde vem criando projetos 
de sucessos no segmento de 
e-commerce e potencializando 
o crescimento de novas mídias.

HENRIQUE SABINO
Web Developer

A aplicação de novas 
ferramentas de mídias sociais 

e o lançamento do novo design 
do site aumentou em 98% a 

interação com os internautas.

WEB DEVELOPER

“Mas os dias que estes homens 

passam nas montanhas, são os dias 

em que realmente vivem. Quando 

as cabeças se limpam das teias 

de aranha, e o sangue corre com 

força pelas veias. Quando os cinco 

sentidos recobram a vitalidade, e 

o homem completo se torna mais 

sensível, e então já pode ouvir as 

vozes da natureza, e ver as belezas 

que só estavam ao alcance dos mais 

ousados.”

Reinhold Messner

Com 11 anos no mercado o EXTREMOS é um dos sites de 
aventura mais modernos do mundo. Ele foi idealizado 
com foco na qualidade de conteúdo e visual moderno. 
Uma equipe experiente em aventura, jornalismo e 
marketing faz do EXTREMOS um portal com a cara 
do explorador e aventureiro moderno. O EXTREMOS 
também produz conteúdo para as principais revistas e 
canais de televisão.

O EXTREMOS possui um servidor dedicado nos EUA 
que possibilita o acesso simultâneo de milhares 
de internautas e torna o sistema de envio de email 
marketing muito mais eficaz.

O EXTREMOS tem uma forte ligação com o seu público, 
tornando assim a participação do internauta mais 
próxima e mais ativa, comentando e interagindo em 
todas as matérias e mídias. Nosso foco é em estreitar 
o relacionamento do explorador com o internauta.

Ao lado da Outside (em inglês) e Desnível (em espanhol) 
o EXTREMOS (em português) é o terceiro maior portal 
de aventura do mundo.

Venha fazer parte de nosso excelente time de 
anunciantes:

FORD •  THE NORTH FACE • DEUTER • CURTLO • THULE •  
SOLO • PISA TREKKING • BANCO DAYCOVAL • FANTASTICO 
SUR • BRADDOCK • HI-TEC • KANUI • CASA DE PEDRA • 
SCHIO • GRADE6 • PÉ NA TRILHA • INSTITUTO ESTRADA 
REAL • E MUITOS OUTROS.

CEO DO EXTREMOS

E N T R E  O S  T R Ê S  M A I O R E S  P O R TA I S  D E  A V E N T U R A  D O  M U N D O

EXTREMOS

Com 15 anos de experiência 
em Customer Service, tendo 
trabalhado na INFRAERO e 
também com importação e 
exportação. Vem agora unindo 
sua experiência ao EXTREMOS 
na missão de consolidar novas 
parcerias.
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DADOS DE ACESSOS 
DO EXTREMOS

Conheça os dados de acessos segmentados do Extremos. Um público fiel, 
participativo e ávido pelo segmento outdoor no Brasil.

360.000
acessos / mês
A qualidade em conteúdo 
atrai um grande, fiel e 
participativo público do 
segmento outdoor.

1.720.000
usuários / ano
Usuários únicos ao ano. 
Esse é o grande público 
ávido por aventura que 
sua empresa busca.

210
países
O EXTREMOS tem acesso 
anual de 210 países e 
10.110 cidades.

PERFIL DO
USUÁRIO
O EXTREMOS realiza anualmente uma pesquisa com os usuários do site, confira:
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Há 13 anos o EXTREMOS faz a Cobertura Online 
das expedições ao Everest, considerada pela 

maioria do público a melhor Cobertura Online 
do segmento outdoor.

13 ANOS

O EXTREMOS também realiza Cobertura 
Online das principais montanhas do 

mundo onde há brasileiros escalando ou os 
grandes alpinistas da atualidade.

PELO MUNDO

COBERTURA ONLINE
EVEREST
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LIVROS
IMPRESSOS
E EBOOKS

O EXTREMOS também é editora. 
Para ajudar disseminar ainda 
mais a cultura outdoor entramos 
no mercado editorial. Já 
lançamos 14 títulos em versão 
impressa e ebook. Uma média de 
1 livro a cada 2 meses. 
 
Nossos livros são vendidos no 
Brasil e em mais de 120 países.

Os maiores nomes da aventura do Brasil e do mundo fazem parte de 
nossa equipe de colunistas e colaboradores, criando conteúdo exclusivo 
e transmitindo a sua experiência ao público do EXTREMOS.

CONTEÚDO EXCLUSIVO

8

COLUNISTAS E 
PALESTRANTES

60 Colunistas e Colaboradores

A melhor forma de motivar os funcionários 
e líderes de empresas é através de exemplos 
práticos e reais vividos de forma intensa 
pelos seus protagonistas. Melhor ainda 
quando tudo isso é interligado com esporte e 
natureza.
O EXTREMOS oferece 12 dos melhores 
palestrantes do segmento outdoor.

EXEMPLOS DE VIDA12 Palestrantes
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AÇÃO SOCIAL
O EXTREMOS tem apoiado diversos projetos de ação social pelo mundo. Além de levar 
informações aos internautas, o nosso objetivo sempre foi de dar um retorno as comunidades 
carentes que ficam as margens dos principais roteiros de aventura. Confira alguns projetos com o 
apoio do EXTREMOS:

R$ 5.000
Água para o vilarejo de Fakse - Nepal
Em parceria com a Karina Oliani o Extremos ajudou arrecadar fundos 
para a canalização de água e a construção de banheiros no vilarejo de 
Fakse, vilarejo vizinho do nosso colunista Pemba Sherpa.

R$ 300.000
Ajuda ao Nepal - Terremoto
Manoel Morgado, Karina Oliani, Rosier Alexandre, Rodrigo Raineri 
e Carlos Santalena, com o apoio do EXTREMOS, arrecadaram R$ 
300.000,00 para a reconstrução de casas e novas escolas.

Bom dia! Boa tarde! Boa noite! 

Bem-vindo ao EXTREMOS, o seu Podcast de aventura!

 

O melhor PODCAST do segmento outdoor está completando 7 anos, 
com muitas entrevistas, irreverência, informações e 
entretenimento. O grande mote do Podcast EXTREMOS é 
que ele é atemporal, com entrevistas exclusivas com os
principais aventureiros e exploradores durantes as suas 
expedições. Nossos Podcasts já foram gravados em
expedições ao Everest, a Antártida ao Denali, e 
diversos outros lugares. Os cicloviajantes 
com expedições de volta ao mundo 
são presença constante nos Podcasts.
Mais de 200 podcasts gravados e
mais de 100.000 ouvintes por mês.
Disponível no Extremos,
Soundcloud e iTunes.

PODCAST

ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS

O EXTREMOS oferece a melhor proposta  para que sua ação de marketing tenha o maior 
alcance possível. Criamos Combos de ações, campanhas personalizadas, promoções e 
muito mais, gerando os melhores resultados.
A maioria de nossos clientes trabalham com ações Combo e com contrato anual, dada 
a confiança em nosso trabalho. Mas para as empresas que estão estreando a sua 
campanha no EXTREMOS, oferecemos ações mensais, trimestrais e semestrais.

Para Agências e Empresas

Para um melhor resultado de sua ação de marketing, o 
EXTREMOS oferece um Combo de ações para que sua 
empresa ou produto tenha uma ampla divulgação em 
todos os canais do site:

• Email-mkt
• Newslleter
• Banners
• Podcasts Spot
• Social media post

Peça um orçamento personalizado:
Email: portalextremos@gmail.com

A MELHOR VITRINE DO MERCADO OUTDOOR

FORMATO TAMANHO EXIBIÇÃO FATOR

SUPER BANNER 1120 x 160 TOPO DO SITE R$ 90 CPM

EXTREME BANNER 1120 x 300  CAPA DO SITE R$ 120 CPM

NEWS BANNER 300 x 600 TODAS AS PÁGINAS R$ 60 CPM

VÍDEO NA HOME 696 x 565 15 DIAS R$ 90 CPM

EMAIL-MKT 700 x 900 55.000 EMAILS R$ 0,03 USUÁRIO

POST FACEBOOK 1000 x 800 PROMOVIDO R$ 0,02 USUÁRIO

PRODUTOS 171 x 282 INFORMATIVO R$ 0,01 USUÁRIO

ROTEIROS 276 x 313 RODAPÉ DO SITE R$ 20 CPM

PODCAST 30 seg 4 PROGRAMAS R$ 1.200,00

PUBLI EDITORIAL PÁGINA SITE R$ 1.200

Mailing
O EXTREMOS tem um mailing 
de 55.000 emails cadastrados 

no site

77.000
Facebook

A maior fanpage do 
segmento outdoor no Brasil, 

mais de 64.000 fans

55.000
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