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Quem somos nós?
O portal Joga o D20 nasceu em 2017 após notarmos a carência de conteúdos voltados para jogadores e
mestres/narradores novatos. Embora as streams de RPG tenham reacendido a fagulha do RPG no Brasil, também é
verdadeiro afirmar que a excepcional qualidade dos narradores que participam de tais transmissões acabou criando
uma barreira: afinal, por qual motivo eu narraria sendo que eu nunca chegarei aos pés dos melhores mestres?
Desde então, estamos em constante expansão: a partir de 2018, nosso portal passou a apresentar as melhores
promoções do mercado para o público brasileiro e, no final deste mesmo ano, começamos a divulgar as principais
notícias do mundo dos RPGs - inclusive, um de nossos orgulhos é ter noticiado em primeira mão o retorno de
Dungeons & Dragons ao Brasil, além dos lançamentos internacionais
Guildmaster's Guide to Ravnica e Eberron: Rising from the Last War.
E finalmente, após três anos, passamos de nível: com um site remodelado e
moderno, estamos prontos para desenvolver mais conteúdos de altíssima
qualidade e atender novas demandas. Este media kit tem a intenção de
apresentar nossos números e os serviços que podemos fornecer para sua
empresa, seja ela uma editora ou loja especializada em RPGs de mesa.

O que podemos fazer pela sua marca?
É simples: tal como uma guilda, podemos lhe ajudar a se conectar com o público que
você deseja alcançar.

Um grupo de aventureiros!
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98.873
Quantidade de visualizações da
publicação mais visitada.

+ 120.000
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materiais não-oficiais foram
baixados!
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Nosso portal

89.000
downloads de materiais da coluna
Unearthed Arcana traduzida
Número médio de artigos que um

Três artigos

visitante lê antes de sair

Nossa audiência
*Essa é uma métrica determinada pelo Google Analytics. Nosso portal não concorda em dividir o público apenas em gêneros binários.

Oportunidades de Parceria
Criação de conteúdo
Podemos desenvolver conteúdos
personalizados a respeito de sua
marca para conectar-se com nossa
audiência. Artigos, materiais e
vídeos são alguns exemplos de
conteúdos que podemos criar.

Banner ou Caixa de
Texto
Insira um banner em nosso site. É
possível inseri-los na barra lateral
de nosso portal ou em cada
publicação, abaixo da principal
chamada.

Pilulas

Vídeos

Publicações pequenas, publicadas
em todas as nossas mídias sociais.
Ideais para apresentar os
principais conceitos do seu jogo ou
para anunciar novidades.

Conteúdos super detalhados a
respeito do seu jogo, tanto em
stream como em vídeos.
Ideal para parceiros que ainda não
se estabeleram nestas mídias.
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