
O CARTOLASFC é um site interativo e visa auxiliar os usuários do maior 

Fantasy Game do Brasil, o Cartola FC, Game baseado no campeonato 

Brasileiro de Futebol e que é promovido pelo Globoesporte.com em parceria 

com o Sportv. 

 

Criado por três amigos do Recôncavo Baiano, o CARTOLASFC tem como 

proposta principal ajudar os cartolas na escalação dos times, trazendo dicas 

baseadas em informações reais a cada rodada do campeonato Brasileiro. Além 

das dicas, o site oferece enquetes, informações atualizadas e você ainda pode 

concorrer a diversos prêmios participando das Ligas e competições que o site 

promove.  

 

Em dois anos de existência, a pagina oficial do Cartolas FC já atingiu a marca 

de mais de 60 mil seguidores no facebook e em 2017, o site contou com uma 

média de quase 100 mil acessos por rodada, totalizando mais de 3,5 milhões 

de visualizações. 

 

No intuito de melhorar os serviços prestados, contratando colaboradores e 

distribuindo prêmios entre os seguidores, o CARTOLAS FC está lançando um 

pacote de publicidade para você poder divulgar sua empresa no nosso site e 

no nosso faceboook. Confira abaixo nossos pacotes. 

 

A logomarca poderá ser divulgada das seguintes formas: 

1. Site próprio do Cartolas FC (Imagem com Hyperlink para o site do 

patrocinador). 

2. Página do Facebook (Logomarca na foto da Capa e publicações 

semanais). 

Vigência de 10/04/2018 a 10/12/2018 (8 meses). 

 
PACOTE 1 – Valor R$ 1200,00 (Mil e duzentos reais) 

• Logomarca no banner do site com Hyperlink para o site do patrocinador; 

• Logomarca no cabeçalho do site com Hyperlink para o site do 

patrocinador; 

• Logomarca na capa do facebook; 

• Uma publicação por semana na página do facebook Cartolas FC. 

 



PACOTE 2 – Valor R$ 1000,00 (Mil reais) 

• Logomarca no banner do site com Hyperlink para o site do patrocinador; 

• Logomarca no cabeçalho do site com Hyperlink para o site do 

patrocinador; 

• Logomarca na capa do facebook; 

• Duas publicações por mês na página Cartolas FC. 

 

PACOTE 3 – Valor R$ 800,00 (Oitocentos reais) 

• Logomarca no banner do site com Hyperlink para o site do patrocinador; 

• Logomarca no rodapé do site com Hyperlink para o site do patrocinador; 

• Duas publicações por mês na página Cartolas FC. 

 

PACOTE 4 – Valor R$ 600,00 (Seiscentos reais) 

• Logomarca no banner do site com Hyperlink para o site do patrocinador; 

• Logomarca no rodapé do site com Hyperlink para o site do patrocinador; 

 

 

CONTATOS: 

Telefone/Whats: 75 981060282 (HEDER PEIXOTO) 

E-mail: contato@cartolasfc.com 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


