


Objetivos: 
¡ O Site www.cardiopapers.com.br  surgiu em 2011 

com o objetivo de compartilhar informações em 
cardiologia . 

¡  Desde o in íc io o conteúdo fo i c r iado 
grauitamente e todos os gastos foram 
financiados pelos editores. 

¡  É desenvolvido por 3 editores e colaboradores. 



Sistema CardioPapers 
¡ Atualmente o sistema CardioPapers é constituido 

de : 
¡  Plataforma web  hospedada em servidores com 

mais de 99,9% uptime; 
¡  Página de facebook; 
¡  Aplicativo Iphone; 
¡  Aplicativo Android; 
¡  Canal  de vídeos Youtube; 
¡  Canal Twitter; 
¡  Livro Publicado: Manual CardioPapers de 

Cardiologia. 
¡  Livro Publicado: Guia de Bolso de Clínica Médica 



 O Site: 



O Site 
¡ Mais de 1 milhão de visualizações ( até 2013) 



O Site 
¡ Visitantes de Todos Continente: 



Aplicativo IPhone 

Mais de 4000 dispositivos IOS instalados e 
recebendo atualizações sincronizadas com 
o site. 



Aplicativo Android 

Mais de  1500 dispositivos instalados. 



Canal Youtube 
¡ Mais de 50 

mil 
visualizações  



Facebook 
¡ Mais de 2100 

assinantes que 
recebem atualizações 
constantes. 



Livro: Manual de 
Cardiologia CardioPapers 
¡  Publicado em 2013 

¡  Livro mais vendido no 
Congresso Brasileiro 
de Cardiologia no Rio 
de Janeiro - 2013 



Livro: Guia de Bolso de 
Clínica Médica 
¡  Publicado em 2012; 

¡ Mais de 4000 
exemplares vendidos. 



Parcerias 
¡  O Sistema CardioPapers possui credibilidade conquistada 

a partir de conjuntos de valores; 

¡  Prezamos, a cima de tudo, por nossa independência; 

¡  Nossas parcerias sempre serão avaliadas para evitarmos 
conflitos de interesses  em nossas publicações; 

¡  Todo material sugerido deverá passar por análise prévia 
da equipe de editores podendo ser vetada a 
publicação, mesmo após a doação de materiais, caso 
não preencha requesitos ou gerem conflitos de interesse. 

¡  Os artigos patrocinados deverão ser identificados como 
tal. 



Tipos de Parcerias 
¡  Banner Lateral (200x200 px) com link de 

redirecionamento:   
¡  Valor: R$ 300/ mês ou R$ 3240 /ano 

( emitimos nota fiscal) 



Tipos de Parcerias 
¡ Artigo patrocinado: 
¡  Após a análise do produto, a equipe editorial 

poderá redigir um artigo com redirecionamento 
para site do tema; 

¡  Valor: R$350 reais + Doação de 1 exemplar para 
cada editor ( Total: 3 exemplares). 



CONTATO 


