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Quem
Somos?
Falando da programação no dia a dia
Somos um perfil sobre desenvolvimento de software de forma engraçada,
levando através do humor mensagens e realidades.
Nosso objetivo são eventos leves e reais, expondo o dia a dia da TI sem
supervalorizar a área e sem mentiras.

Canais de Comunicação
Podcast

Twitter

Instagram

anchor.fm/devs-cansados

twitter.com/devscansados

Papo solto descontraído sobre
todos os assuntos de dev e TI.
A publicação é quinzenal.

Dicas, opiniões e piadas
sobre tecnologia e
desenvolvimento.

Memes e piadas de
programação.

Youtube

Twitch

youtube.com/devscansados

twitch.tv/devscansados

Discord

Conteúdo e Meetups
mais sério sobre
desenvolvimento.

Transmissões para
conversar com nosso
público com vários
conteúdos diferentes.

instagram.com/devscansados

https://discord.com/invite/kFBhEaJ

Bate papo geral com os
nossos seguidores. As sextas
temos o evento "buteco".
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Números e
Acessos

Mais de 3 anos de conteúdo

180k+ ouvintes do podcast

48k+ seguidores no twitter

9k+ seguidores no instagram

Discord com 2.5k+ de pessoas
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Divulgações e
Publicidades

Publicidade de Marca
Disponha de nossa rede de contato e influencia para exibir
seus produtos ou serviços. Todos os conteúdos podem ser
publicados em nossos canais de comunicação.

Eventos e Parceria
Faça um evento fechado conosco em vídeo ou em áudio no
podcast, com um tema especifico da sua marca.

Divulgação de Oportunidades
Mostre a sua empresa e suas vagas de emprego para nosso
público. Divulgue detalhas da vaga e do ambiente, gerando
engajamento da sua equipe com as redes sociais.
OBS: todas as divugações passarão pelo crivo da equipe dos
DevsCansados, que analisarão se estão de acordo com nossa conduta.

Investimento
Eventos (mais procurado)
Podcast Temático ou Evento por
Vídeo
Crie seu proprio evento de marca/vagas
associado a conteúdos dos devscansados.
Divulgamos previamente em nossas redes
para gerar engajemento.

Revenue Share
Podemos divulgar a sua loja através de
um link fixo de divulgação. Negociaremos
o percentual de ganho por cada venda do
seu produto ou serviço realizado através
do nosso link fixo.
A sua loja seria divulgado nas nossas
redes e podcast enquanto durar a
parceria.

Parceria
Divulgamos sua loja, produto ou serviço fixo
como parceiro de marca em todas as nossas
redes. Incluimos a parceria e link nas decrições
dos perfis e na descrição dos podcasts.

Outras

Em audio, divulgaremos no início de cada
podcast e ao final podemos detalhar o que fora
combinado naquela quinzena.

Dê sugestões de outras
formas de divulgação e
publicidade não mencionada.

Brindes
Distribua brindes e cupons em nossas
redes, podcast, discord ou eventos.
A combinar forma de negociação.

Interessou?
www.devscansados.com.br

Twitter ou Instagram
@devscansados
Mande sua mensagem por DM

Mande E-Mail

contato@devscansados.com.br

