P ortfólio Num inaLabs

Somos uma empresa de geração de conteúdo de alta qualidade com
o diferencial de termos especialistas nas mais diversas áreas do
conhecimento com experiência em comunicação para todos os
tipos de público.

Nossos conteudistas são acadêmicos, cientistas, professores e
jornalistas

especializados,

apaixonados

pelo

conhecimento

científico e suas mais diversas aplicações. Para nós não há assunto
difícil: de física de partículas a sustentabilidade, passando por
biotecnologia e educação, nós conseguimos que nossos clientes se
comuniquem com seu público-alvo.

Cliente: Bayer


Coluna sobre sustentabilidade no site Bayer Jovens

Público-alvo: universitários entre 18 a 24 anos

Cliente: Natura


Blogs Natura Campus

Produção de conteúdo para o lançamento do programa Natura Campus, com o
objetivo de atrair pesquisadores para áreas estratégicas de interesse da
empresa.
4 blogs nas áreas de: Bem-Estar, Tecnologias Sustentáveis, Design de
Experiências e Ciências Clássicas. Foram produzidos 6 textos bilíngues (inglês)
para cada blog, totalizando 48 textos.


Produção de revisão bibliográfica sobre tema estratégico da área de
inovação para integrar relatório interno.

Cliente: EDUMOBI (um a em presa Abril Educação)


Digitalização de material didático para a plataforma de monitoria online
PLURALL

Cliente: Mind The Graph


Conteúdo em inglês (textos e infográficos) para o blog desta ferramenta
online de infografia para ciências biomédicas
Publico-alvo: pesquisadores das áreas de biomédicas

scienceblogs.com.br

numinalabs.com.br

Rede ScienceBlogs Brasil:
A NuminaLabs é a responsável pelo gerenciamento de conteúdo e
agenciamento dos conteudistas da rede ScienceBlogs Brasil, a maior rede de
blogs científicos de língua portuguesa. É o canal ideal para atingir pessoas
interessadas em ciência, sustentabilidade e educação.

Nossa audiência
48 blogs de divulgação científica.

P arceria com canais científicos no Youtube:

+ de 10 mil páginas de conteúdo
+ de 256 mil visualizações por mês
+ de 6 mil visitantes únicos por dia
+ de 19 mil fãs no Facebook
+ de 9 mil seguidores no Twitter

Nerdologia
Canal do Pirula
Minutos Psíquicos
iBiomovies
Quer que desenhe
Jornal Ciensacional

Já usaram nossos canais para anúncios e publieditoriais:

Contato
Rafael Bento
celular: (11) 98103-7221
rafael@scienceblogs.com.br

scienceblogs.com.br

numinalabs.com.br

