


O Portal do Gremista é uma multi plataforma 

digital de conteúdo sobre o Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense, desde 2019 trazemos diariamente 

jornalismo de qualidade sobre jogos do tricolor 

gaúcho, mercado da bola, rumores, informações 

sobre jogos e muito mais.

A missão do Portal do Gremista é manter o 

torcedor sempre bem informado e por dentro de 

tudo que acontece com o Grêmio em campo 

e nos bastidores do futebol.

SOBRE





O aplicativo possui 

de downloads e avaliação 
5.0 na Google Play Store.

1000+ 

APLICATIVO
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“Seja nosso patrocinador.
Sua marca com detaque em 
nosso canal no Youtube”

A missão do Portal do Gremista é manter o torcedor sempre bem informado e por dentro de tudo que acontece com o Grêmio.

SEGUIDORES



O nosso TWITTER é bastante engajado, e nos 

comunicamos diretamente com os torcedores por lá. 

Fazendo divulgações das nossas matérias, notícias em 

tempo real e a cobertura dos jogos.

3,989 seguidores

TWITTER



Em nosso canal do YouTube trabalhamos com dois 

narradores esportivos - Marrone Silva e Rafael 

da Roza, um comentarista tático - Bruno Brigatto, 

juntamente com o fundador do PG - Cássio Coelho.

 Além disso, em todos os jogos do Grêmio 

apresentamos a cobertura completa, com pré-live, 

narração, pós jogo e cobertura da coletiva.

YOUTUBE





Trabalhamos com a  

ONEFOOTBALL, 
com divulgação de conteúdo 

diretamente no aplicativo 

Android e iOS.

ONEFOOTBALL





Segundo o Ahrefs, o Portal do Gremista 
possui 46 mil palavras-chave indexadas, sendo 

1.522 de primeiro até terceiro lugar na SERP 

e 5.466 até o décimo lugar.

+22M Pageviews

+2M usuários

3,5 Páginas / Sessão

1:30 Min / Sessão

DADOS | SITE

Tráfego orgânico aproximadamente 

de 1M, e oriundo de News em 

Discover predominantemente.

Fonte: Google Analytics, Google Search Console, AhRefs



SEJA UM
PATROCINADOR
E CRESÇA JUNTO
CONOSCO!

NOS ACOMPANHE

https://api.whatsapp.com/send?phone=5548991174236
mailto:comercial%40portaldogremista.com.br?subject=
https://www.facebook.com/portaldogremista
https://www.instagram.com/portaldogremista/
https://twitter.com/portaldgremista
http://encurtador.com.br/amptS

