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Cinema com
Rapadura

Sobre o

“Cinema é algo muito complicado”. Sempre ouvimos isso. “É só 
para especialistas e estudiosos”, diziam. Nunca concordamos 
com isso. Por isso estamos há mais de 12 anos (criado em 
2004) na estrada informando e trazendo discussões sobre 
cinema de uma forma acessível para todos. 

No site é você encontra notícias, críticas, podcasts e textos 
sobre o que está acontecendo de melhor no mundo do cinema. 

Em 2006 criamos o RAPADURACAST, o nosso podcast 
semanal. Em pouco tempo ele se tornou a maior referência do 
seguimento e 10 anos depois é o programa de áudio sobre 
cinema mais escutado do Brasil e carrega uma legião de fãs.
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para especialistas e estudiosos”, diziam. Nunca concordamos 
com isso. Por isso estamos há mais de 12 anos (criado em 
2004) na estrada informando e trazendo discussões sobre 
cinema de uma forma acessível para todos. 

No site é possível encontrar notícias, críticas, podcasts e textos 
sobre o que está acontecendo de melhor no mundo do cinema. 

Em 2006 criamos o RAPADURACAST, o nosso podcast 
semanal. Ele pouco tempo ele se tornou a maior referência do 
seguimento e hoje é o programa de áudio sobre cinema mais 
escutado do Brasil e carrega uma legião de fãs.
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O site
Todos os dias temos notícias, matérias, 
colunas e críticas dos principais 
lançamentos.
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Acesse agora: rapaduracast.com.br

http://rapaduracast.com.br




Exemplo de Spot

Exemplo de Edição Patrocinada

Já anunciaram
nesse formato:

http://www.seresrapadurianos.net/INGRESSO-Spot01-RapaduraCast-Bat.mp3
http://www.cinemacomrapadura.com.br/rapaduracast-podcast/404784/rapaduracast-459-somos-timehomemdeferro-e-voce-tambem-vai-ser/


Exemplo de Spot

Exemplo de Edição Patrocinada

Uma das melhores formas de impactar o 
público é usando as redes sociais oficiais 
do Cinema com Rapadura e dos seus 
principais hosts para influenciar e destacar 
uma marca/produto através de postagens 
com fotos, hashtags, coberturas de 
eventos, lançamentos e etc. 

Trabalhamos com pacotes de postagens 
para cada tipo de rede social (Twitter, 
Facebook ou Instagram) ou com um 
pacotão com todas as redes e por 
períodos curtos ou extensos. 

Já anunciaram
nesse formato:

Exemplo de ação no Twitter

Exemplo de ação no Instagram

Exemplo de ação no Facebook

http://www.seresrapadurianos.net/INGRESSO-Spot01-RapaduraCast-Bat.mp3
http://www.cinemacomrapadura.com.br/rapaduracast-podcast/404784/rapaduracast-459-somos-timehomemdeferro-e-voce-tambem-vai-ser/
https://twitter.com/jurandirfilho/status/704103194209755136
https://www.instagram.com/p/BEmOlXdtIp2/
https://www.facebook.com/cinemacomrapadura/videos/vb.100631929993057/933971669992408/?type=2&theater


Já anunciaram
nesse formato:

Exemplo de Publieditorial

Também fazemos um pacote de notícias com 
objetivo de solidificação de marca e 
permanência de mídia. Excelente para 
promover lançamentos de filmes nas semanas 
prévias da estréia ou eventos.

http://www.cinemacomrapadura.com.br/colunas/376972/prepare-se-para-o-super-bowl-com-o-cinema-com-rapadura/


Exemplo de Background

Já anunciaram
nesse formato:

http://i.imgur.com/o25rmSf.jpg








jurandirfilho@cinemacomrapadura.com.br
(85) 988098330
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