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Quem Somos
A ideia do Vitamina Nerd era ser 
um espaço de compartilhamento 
de ideias e experiências do 
mundo nerd, mas quando 
começou, parecia muito solitário 
e chato...

Fomos atrás de novos 
membros e com cada um 
deles tivemos a oportunidade 
de aprender mais. Com as 
indas e vindas, nossa fórmula 
foi dando um outro gosto as 
nossas cápsulas...

Isso resultou em novas 
ideias, novos projetos e a 
dosagem não parou mais de 
aumentar desde então...



Escolhas
Nós optamos por fazer

E passamos por uma

Transformação

Até que finalmente

Nós conseguimos

Desde Julho de 2013:

215.454 visualizações

133.735 usuários

1.339 matérias

+ De 30 colaboradores

As matérias são segmentadas em 
Games, Filmes e Séries, Anime e 
Cultura, Quadrinhos e Tecnologia.

14 parceiros

6 diretores

5 anos

Muitas emoções



OrganizaçãoFelipe Novax
Design

Silvio Lelis
Eventos

Sarah Lyra
Cinema

David Almeida
Rádio

Elis Regina
Editorial

Luan Bião
Desenvolvimento

Tadashi Suto
Infraestrutura

André Descrovi
Redação

Marcelo Deldebbio
Redação

Marco Bettoni
Redação



Projetos
Podcast

Assistimos e falamos 
de um filme da época 
das Locadoras para 
trazer para você uma 
visão vitaminada. 

Rádio

As melhores músicas 
de animes e games 
você encontra na 
nossa rádio.

Dicas de Filmes

Os melhores filmes vem 
parar por aqui e viram 
dicas para você que quer 
saber o que assistir.

Críticas

Bom ou ruim? Aqui você 
confere a visão crítica 
dos filmes mais 
famosos.



Projetos
Newsletter

As melhores matérias 
e promoções direto no 
e-mail dos nossos 
assinantes.

Eventos

Fazemos a cobertura 
e a agitação dos 
eventos nerds que 
rolam durante o ano.

Trailers

Trailers de filmes e jogos 
rolam no Facebook e na 
nossa página.

Curiosidades

Informações que você 
não está acostumado a 
ver todos os dias sobre 
seus temas favoritos.



Estatísticas de Maio
Seguidores Facebook: 2.221
Alcance mês de Maio: 18.308

Visualizações de Página: 7.812
Tempo médio na página: 1:15

"Em nossa jornada 
através das ilhas, 

todos ficamos mais 
fortes sem notar..." 

Zoro

Dados referente a Maio de 2017



Esses objetivos não são uma belezinha?

Interesses

Desenvolvimento 
Pessoal

Registro das 
Experiências

Sinergia em 
Projetos

Compartilhamento

Objetivos

Câmera HDUma nova amizade Hospedagem Paga

Se você pode nos oferecer pelo menos uma das 
coisas abaixo:

Entre em contato



Parcerias

Seja também um parceiro e entre 
em contato



Contato

Eventos
Silvio Lelis 

Celular: (11) 9 8816-1064
Email: silviolelis@vitaminanerd.com.br

Parcerias
Marco Bettoni

Celular: (11) 98099-3127
Email: marcobettoni@vitaminanerd.com.br

Reclamações e Sugestões 
Luan Bião

Celular: (11) 9 6257-1370
Email: luanbiao@vitaminanerd.com.br




