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O MEUPC.NET é um site que permite 

ao usuário escolher as peças para 

montar um PC mantendo a 

compatibilidade entre o hardware, 

e ainda com os melhores preços do 

mercado brasileiro.

Sobre



Estatísticas

7.2M
Builds criadas

56k
Usuários 

cadastrados

10k
Peças disponíveis

870k
Pageviews por mês

45k
Usuários únicos 

por mês

10
Páginas por 

sessão

43k
Redirecionamentos 
de vendas por mês

11k
Leituras no blog 

por mês

R$5M
Em vendas* 

aprovadas em 2022

290k
Builds 

compartilhadas

* Somente vendas aprovadas por lojas parceiras.



Perfil do público

72%
Homens

50%
18 a 24 anos

28%
25 a 34 anos

54%
Sudeste

18%
Sul

15%
Nordeste



Formatos de anúncios



Horizontal 1 (10:1, 8:1, 6:1, 4:1)
970x250, 970x90, 728x90, 300x50

Topo de todas páginas do site.

Banners responsivos

Horizontal 1

Horizontal 2

Ver-
tical

Vertical (1:4, 1:2, 1:1)
160x600, 300x600, 300x250

Lateral de páginas internas e home.

Horizontal 2 (10:1, 8:1, 6:1, 1:1)
970x250, 970x90, 728x90, 300x250

Meio de páginas internas e home.

Padrão IAB

Horizontal 1

Horizontal 2 / 
Vertical

https://www.iab.com/newadportfolio/


Publieditorial (post + redes sociais)
Conteúdo editorial fica na home por até 2* 

semanas dependendo da popularidade, também é 

compartilhado nas redes sociais.

* Tempo total pode variar (mínimo: 48 horas).

Redação

Destaque na home

Post + redes sociais



Intervenção
Formato com maior visibilidade 

que necessita interação do 

usuário.

Tela inteira

Intervenção

Intervenção



Destaque na listagem de peças
Mostra um item da loja do 

anunciante de forma inteligente, 

sempre no topo de cada página.

Topo da listagem

Temos estudo de caso dessa ferramenta, 

entre em contato para mais 

informações.

Topo da listagem

Topo da listagem



Marcas que já anunciaram



Destaques na 
imprensa

Tecmundo
Link, novembro de 2016

Canaltech
Link, dezembro de 2016

Meio Bit / Tecnoblog
Link, dezembro de 2016

Locaweb
Link, janeiro de 2017

Techtudo
Link, fevereiro de 2021

https://www.tecmundo.com.br/computador-desktop-/111500-%20craftmybox-site-ajuda-voce-montar-pc-sonhos.htm
https://canaltech.com.br/noticia/desktops/site-brasileiro-ajuda-a-montar-pc-ideal-85702/
https://tecnoblog.net/meiobit/356898/craft-my-box-site-brasileiro-agiliza-a-nobre-arte-de-montar-seu-proprio-pc/
https://static.meupc.net/docs/cmb-entrevista-locaweb-2016.pdf
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2021/05/como-montar-pc-gamer-site-meupcnet-ajuda-a-escolher-pecas-e-ver-preco.ghtml


Contato

Email: contato@meupc.net

Facebook: fb.com/meupcnet

Twitter: @meupcnet

Instagram: @meupcnet

meupc.net/contato

mailto:contato@meupc.net
https://www.facebook.com/meupcnet/
https://twitter.com/meupcnet
https://www.instagram.com/meupcnet/
https://meupc.net/contato

