
ANUNCIE SEU PRODUTO NO CLUBE FII E GANHE VISIBILIDADE 
NO MAIOR SITE DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS DO BRASIL

MÍDIA KIT 



INTRODUÇÃO
O Clube FII foi lançado em 19 de 
janeiro de 2015 e desde então se 
consolidou como o mais completo 
e moderno site de fundos imobiliá-
rios do Brasil. 100% do nosso con-
teúdo é relacionado a indústria de 
FIIs. 

Nós fornecemos diversas informa-
ções de alto nível dos maiores FIIs 
do mercado, em gráficos totalmen-

te interativos e ilustrações que fa-
cilitam o entendimento de concei-
tos complexos para investidores 
iniciantes.



NOSSA FILOSOFIA 
E OBJETIVO

Acreditamos que o merca-
do potencial da indústria de FIIs é 
substancialmente maior do que o 
número atual de investidores, que 
hoje gira em torno de 100 mil. O in-
vestimento em imóveis sempre foi 
considerado o investimento favo-
rito do brasileiro, por ser uma for-
ma segura de preservar um patri-
mônio. Um imóvel bem escolhido 
mantém o seu valor de mercado e 
muitas vezes valoriza-se mais do 
que a rentabilidade de outros tipos 
de investimentos mais conserva-
dores, como poupança ou um fun-
do de investimento DI. 

Nossa história mostra que 
mesmo nos períodos de hiperin-
flação, o investimento em imóveis 
conseguiu ter uma performance 
muito boa, que garantisse o poder 
de compra do investidor seguindo a 
inflação no longo prazo. 

O investimento em Fundos 
Imobiliários permite que o inves-
tidor acesse o mercado imobiliário 
com valores pífios, sem burocracia 
e recebendo o rendimento de alu-
guel mensalmente, isento de IR. 
As vantagens são inúmeras, os FIIs 
eliminam todo o processo moroso 
relacionado a compra de imóveis fí-
sicos. 

Por essas razões acreditamos 
que o mercado ainda está no início 
de maturidade e temos como gran-
de ambição fomentar e popularizar 
a indústria de Fundos Imobiliários 
no Brasil.



Nós possuímos uma base 
de mais de 28.000 cadastros, 
sendo que 2.500 novos a cada 
mês. 

Nossos usuários possuem 
um perfil totalmente voltado a 
Fundos Imobiliários, são bastan-
te fiéis ao site e acessam com 
grande frequência.

O Clube FII é o lugar perfeito 
para anunciar o lançamento de 
um novo Fundo Imobiliário, no-
vas emissões de cotas, promover 
corretoras, agentes autônomos 
e assuntos do mercado financei-
ro e imobiliário em geral.

EXPONDO UM PRODUTO NO CLUBE FII, O ANUN-
CIANTE PODERÁ ATINGIR UM SELETO GRUPO DE  
INVESTIDORES DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS.

28.000 USUÁRIOS 

CADASTRADOS 

E 2.500 NOVOS A 

CADA MÊS



NÍVEL DE 
CONHECIMENTO DOS 
USUÁRIOS DO CLUBE 
FII EM FIIS

EXPERT

AVANÇADO

INICIANTE

INTERMEDIÁRIO

1.99%

10.98%

NENHUM CONHECIMENTO4.6% 

43.46%

38.18%

PRETENDEM 
INVESTIR EM FIIS

JÁ INVESTEM EM FIIS

27,89%

71,17%

JÁ INVESTEM 
EM FIIS?



700.000 PAGE  
VIEWS POR MÊS

150.000 SESSÕES 
POR MÊS

7 MINUTOS DE  
TEMPO MÉDIO GASTO 
POR SESSÃO

4.000 USUÁRIOS 
ÚNICOS POR DIA



FORMATOS DE MÍDIAS DISPONÍVEIS
PARA ANUNCIANTES



HTML5  728px largura / 90px altura

GIF ou JPG  1456px largura / 180px altura

OBS: O tamanho de exibição é de 728 
largura x 90 altura. Pedimos uma imagem 
com maior resolução para ser exibida 
corretamente em um monitor de retina. O 
anunciante é responsável pelo tracking de 
todos os tipos de anúcio. 

PESO MAXIMO 400kb

Este banner aparece na 
tela interna de um FII 
e todas as principais 
sessões

O arquivo deve ser 
entregue via 
HTML5 ou gif / jpg, 
enviado via e-mail dentro 
de um arquivo.zip

O banner está sujeito a 
aprovação.

BANNER 
HORIZONTAL



HTML5  90px largura / 728px altura 

GIF ou JPG   180px largura / 1456px altura

OBS: O tamanho de exibição é de 90 
largura x 728 altura. Pedimos uma imagem 
com maior resolução para ser exibida 
corretamente em um monitor de retina. O 
anunciante é responsável pelo tracking de 
todos os tipos de anúcio. 

PESO MAXIMO 400kb

Este banner aparece na 
tela interna de um FII 
e todas as principais 
sessões

O arquivo deve ser 
entregue via 
HTML5 ou GIF / JPG, 
enviado via e-mail dentro 
de um arquivo.zip

O banner está sujeito a 
aprovação.

BANNER 
VERTICAL



HTML5  500px largura / 417px altura 
GIF ou JPG  1000px largura / 834px altura

OBS: O tamanho de exibição é de 500 
largura x 417 altura. Pedimos uma imagem 
com maior resolução para ser exibida 
corretamente em um monitor de retina.  O 
anunciante é responsável pelo tracking de 
todos os tipos de anúcio. 

PESO MAXIMO 400kb

Este popup aparecerá 
uma vez para todos os  
usuários que acessarem 
o site, antes de eles
poderem navegar.

O arquivo pode ser 
entregue via 
HTML5 ou GIF / JPG 

Deve ser enviado via 
e-mail dentro de um 
arquivo.zip

Banner sujeito a 
aprovação.

POPUP NO
INÍCIO DO 
SITE



JPG  630px largura / altura indefinida

PESO MAXIMO 800kb

O Clube FII possui uma 
base de dados ampla com 
e-mails de um público 
seleto interessado em 
Fundos Imobiliários.

Neste formato, o 
anunciante poderá 
criar uma propaganda 
mais completa, com 
mais conteúdo e nós 
dispararemos o e-mail 
para toda nossa base 
que recebe o conteúdo 
patrocinado (cerca de 
18.000 usuários). 

O arquivo deve ser 
entregue como 
HTML5 ou  JPG

Conteúdo sujeito a 
aprovação.

E-MAIL
MARKETING



TABELA DE PREÇOS

CAMPANHA PERSONALIZADA

BANNERS CPM (CUSTO POR MIL IMPRESSÕES)

HORIZONTAL VERTICAL POPUP

R$ 34,00 R$ 34,00 R$ 98,00

CONTRATADA A PARTIR DE R$ 25.000,00

E-MAIL MARKETING

DISPARO PARA 18.000 USUÁRIOS QUE OPTAM POR RECEBER 

CONTEÚDO PATROCINADO

R$ 2.800



Para anunciar
no Clube FII ou tirar 
dúvidas, interessados 
deverão entrar em contato 
através do e-mail:

contato@clubefii.com.br

Muito obrigado!
Rodrigo Cardoso de Castro
Sócio Fundador Clube FII


