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Apresentação
O Mobizoo nasceu em 2011 com a missão de levar dicas
para quem estava entrando no mundo dos smartphones
(sim, naquela época nem todo mundo tinha um), e por isso
começamos focando nos aparelhos mais baratos, que
aliás eram negligenciados pelos grandes veículos.
O mercado cresceu e o site também, mas apesar da
inevitável ampliação de nossas pautas, nunca nos
esquecemos do nosso mantra: “a tecnologia deve estar
acessível para todos”. Não é a toa que fomos o primeiro
site especializado do Brasil a tratar de aparelhos
chineses importados, famosos pelo custo-benefício.
Hoje contamos com centenas de artigos e tutoriais
sobre os mais diversos temas em torno da tecnologia
móvel, e ainda uma exclusiva seção de humor geek.
Com uma legião de leitores fiéis, o site segue crescendo e
ajudando usuários que precisam, seja na hora da compra,
na configuração ou até mesmo nas atualizações.
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Origens

Perfil dos visitantes
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Interesses

Eletrônicos e celulares, compras, do it yourself,
entretenimento (TV, games, esportes), telecom.
Fonte: Google Analytics - Mar/2019
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+7.000 inscritos

+5.000 assinantes

Clientes

Conheça as empresas que já divulgaram seus
produtos e serviços em nosso site:

Contato
Para conhecer nossos formatos e preços de publicidade, entre em contato
com nosso email comercial: contato@mobizoo.com.br

Ou contate-nos através de nossos
perfis nas redes sociais.
Um grande abraço,

@mobizooblog
youtube.com/c/MobizooBrBlog
facebook.com/mobizoo
@mobizoo_blog
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