A Infonet Business foi criada por ocasião do lançamento do site de relacionamento DISPONIVEL.COM,
que já atendeu mais de dois milhões e meio de usuários desde sua criação. Hoje é parceiro estratégico
do UOL por conta da sua grande e qualificada audiência. Estamos presentes através de ações de
marketing em festas e eventos GLS no Brasil, inclusive em Paradas Gays de mais de 20 importantes
cidades brasileira com nosso trio elétrico.
Neste media kit você poderá ver como associar sua marca a este ideal. Mais do que anunciantes,
estamos interessados em parceiros cujas empresas ajudem as pessoas a desfrutar o máximo da vida.

site e revista

DISPONIVEL.COM

Consolidado no Brasil como o maior site de
relacionamentos voltado para o público gay.
Mantêm operações comerciais no Brasil,
Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru
utilizando a marca DISPONIBLE para os
países de língua espanhola.

DYKERAMA.UOL.COM.BR

Criado em 2007 e incorporado ao grupo
em 2010, o site tem como premissa a
cobertura de assuntos do universo lésbico
com uma ótica feminina e direcionada
exclusivamente a este público. Abrange
também as mulheres bissexuais.

LOJA.GUGAH.COM.BR

Surgiu na internet brasileira como o primeiro
site de compras coletivas friendly do país,
em 2010. Em outubro de 2011 o site passou a
integrar o grupo do site Disponivel.com e é
uma das principais empresas do segmento do
país.

ACAPA.COM.BR

Foi criado em 2006 o site noticioso parceiro de
conteúdo dos portais UOL e VÍRGULA, cobrindo
moda,noite,cultura,ativismoecomportamento.
Ao longo dos anos ganhou prêmios em reconhecimento de sua relevância e influência.

MISTERBRASILDIVERSIDADE.COM.BR

Para dar visibilidade à comunidade LGBT
brasileira, o concurso reúne homens
gays e assumidos para representar seus
estados durante a premiação que ocorre
anualmente. O evento se soma ao calendário
de atividades da cidade de São Paulo.

WWW.SAFADOS.NET

Com material de diversas partes do mundo, o
site traz um grande acervo de filmes e fotos
de atores em cena com outros dois, três ou
até mais parceiros e assim diversificando a
cesta de produtos oferecidos.

ATIRADOS.COM.BR

Com a experiência bem sucedida da
venda de produtos pela internet, nasceu
o sexshop Atirados que tem grande
sortimento de produtos e atendimento
diferenciado, focado exclusivamente no
público masculino.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Atingindo milhões de pessoas todos os meses, a Infonet
Business tem consciência da sua responsabilidade social
com o segmento e por isso investe e apoia projetos que
estejam alinhados com seus produtos e serviços ofertados.

METANASUACABECA.COM.BR

WWW.BRENDALEE.ORG.BR

PROJETO QUERO FAZER

Em 2007 surgiu o META NA SUA CABEÇA, criado em
parceria com a ONG Estruturação, de Brasília, o site traz
importantes informações sobre prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis, tem seção de perguntas e
respostas que atende as dúvidas dos internautas e também
um webprograma que aborda todos os temas de maneira
interativa e ganhando audiência também nas redes sociais.
Desde 2008 toda a renda obtida com vendas de assinaturas
do site Disponivel.com realizadas no dia 1 de Dezembro
é revertida em prol da CASA DE APOIO BRENDA LEE,
que acolhe e trata travestis soropositivas na cidade de
São Paulo. Com este apoio já realizamos a compra de
mantimentos e melhorias estruturais no prédio onde
está localizada a entidade. O sucesso deste projeto vem
o grande apelo que ganhou junto aos clientes do site que
se solidariam e assinam neste dia para, além de obter o
serviço, contribuir para uma causa tão importante.
A partir de 2009 firmamos uma parceria com o projeto
QUERO FAZER, da entidade Pact Brasil, que tem ações
de testagem para HIV nas cidades de São Paulo, Recife,
Brasília e Rio de Janeiro e através dos nossos canais de
comunicações, amplificamos o alcance das ações.

O DISPONIVEL.COM consolidado no Brasil como o maior site de relacionamentos voltado para
o público gay, criado em 2003, lança-se internacionalmente. Estados Unidos, Espanha, França,
Alemanha e Itália já ganharam suas versões. Reconhecido como o maior site de relacionamento
voltado para o público gay, o Disponivel.com registra, em média, 40 mil usuários simultâneos e tem
mais de 700 mil usuários cadastrados.

DISPONIVEL.COM

Como forma de se aproximar
cada vez mais de seus
clientes, o Disponivel.com
está presente nas maiores
Paradas do Orgulho Gay do
Brasil com trios elétricos e
ações promocionais.

AUDIÊNCIA
VISITANTES MENSAIS

mais de 4.5 milhões

PAGE VIEWS MENSAIS

740.350

PÁGINAS POR VISITA

25.140

TEMPO POR VISITA (M:S)

00:25:00

FORMATO PARA BANNERS
• Banner Padrão
• 300x150 px
• GIF, SWF e JPG (40Kb)

site

Lançado em julho de 2006, o site A CAPA nasceu da necessidade de tornar o jornalismo segmento
para o público LGBT mais plural e atualmente cobre cotidianamente os temas de saúde, política,
cultura e entretenimento de interesse desta população. Hoje recebe cerca de um milhão de leitores
mensalmente.

ACAPA.VIRGULA.UOL.COM.BR

Com presença na cobertura
dos principais eventos pelo
país, o site esteve presente
na “I Conferência Nacional
LGBT” com a presença do então
presidente Lula, além de cobrir
todas as principais Paradas Gays
como São Paulo, Rio de Janeiro e
Salvador.
Sua qualidade editorial logo foi
reconhecida pela comunidade e
ativistas, que além de abraçar o
site e garantir a ele o status de
um dos principais veículos do
segmento, ganhou importantes
prêmios.
Em outubro de 2008 o Grupo
Arco-Íris, do Rio de Janeiro,
premiou o site na categoria
“Imprensa” do XII Prêmio ArcoÍris de Direitos Humanos. Em
junho de 2009 o grupo Glich –
Grupo Liberdade, Igualdade
e Cidadania Homossexual
contemplou o site na categoria
“Mídia”, pela excelência nos
artigos e matérias LGBT.

O site DYKERAMA.COM, parceiro do portal UOL, passou a ser editado e administrado pela empresa
Infonet Business, detentora do portal A Capa e do site de relacionamentos Disponivel.com.
Lançado em dezembro de 2007, o Dykerama tem conteúdo totalmente direcionado às mulheres
lésbicas e bissexuais. A página, idealizada pelo jornalista Paco Llistó, tem seções de notícias, sexo,
entretenimento, agenda, entre outras.

DYKERAMA.UOL.COM.BR

A compra do Dykerama.com amplia e renova
a oferta de conteúdo para o público LGBT
brasileiro. “Sempre tivemos interesse no
mercado publicitário dirigido às lésbicas,
e o Dykerama é um espaço que contempla
informação de qualidade, com foco
específico e um olhar cuidadoso do universo
lésbico”, diz Sergio Di Pietro, diretor
executivo da Infonet Business.

AUDIÊNCIA
VISITAS

210.000
VISITANTES ÚNICOS

97.000

PAGEVIEWS

800.000

TEMPO POR VISITA (M:S)

00:10:00

INFORMAÇÃO DO SITE
• 4 anos de existência
• 350 mil cadastrados

Para dar visibilidade à comunidade LGBT brasileira, o concurso MISTER BRASIL DIVERSIDADE reúne
homens gays e assumidos para representar seus estados durante a premiação que ocorre anualmente.
O evento se soma ao calendário de atividades da cidade de São Paulo e recebe pessoas de todo o país.
Durante todo o ano ocorrem etapas estaduais e através dos concursos regionais é eleito um Mister que
irá representar o estado na etapa final.
MISTERBRASILDIVERSIDADE.COM.BR
Desmistificando os estereótipos e
contribuindo para a construção de uma
imagem positiva de homossexuais, os
candidatos são avaliados de acordo
com seus conhecimentos culturais,
políticos, sociais, temas ligados à
questão LGBT e também pela beleza
física e desenvoltura no palco.
É oferecido prêmios em dinheiro e
viagens para os finalistas, além da
importante missão de representar a
comunidade gay durante seu período de
permanência com a faixa.

Em 2012, o evento foi realizado
no Teatro Gazeta, com
apresentação de Evandro
Santo e shows de Lorena
Simpson e Pepê e Neném.

FELIPE ZABLOSKI
Eleito Mister Brasil
Diversidade 2012.

