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ERA UMA VEZ ... EM 2013
Nasce o Universo Xperience: 
Uma Empresa especializada 
em entretenimento eletrônico. 
Somos um grupo que atua com estratégias 
verticais. Desenvolvemos e criamos soluções 
em marketing e publicidade online com 
serviços exclusivos que vão desde o 
planejamento estratégicos a execução e 
gerenciamento de campanhas digitais.

Nossos produtos são associados a uma 
inigualável qualidade que engloba 
características fundamentais para os moldes 
atuais, tais como qualidade nos processos e 
dinâmica de entrega.
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Através de pesquisas, decidimos criar um conglomerado online onde o público pudesse ter 
acesso a toda e qualquer informação; seja através de texto, vídeos, quadros originais, parcerias 
e promoções exclusivas.

Além de não identificamos veículos dedicados especificamente nesse tipo de conteúdo, 
entendemos que a necessidade de criar novidades, com o diagnóstico em termos promocionais, 
ofertas, informações e notícias na atual realidade era algo que poderia ser feito com maior e 
melhor aproveitamento, além de centralizar todo tipo de informação.

O objetivo do Universo Xperience é trazer conteúdo diário e muito entretenimento em games, 
tecnologia e eSports*, além de marcar nossa presença em eventos 
no Brasil e Mundo a fora.

*Novo produto UXP

MAS E AÍ?
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AQUI É TRABALHO MEU FILHO.

Nesse anos de vida nosso envolvimento perante o público só melhora. Nosso crescimento chega a 
68% ao ano, e além de extremo investimento e participação em mídias sociais, somos pioneiros em 
interação com a comunidade. O mercado de Games & Entretenimento só tem crescido, e o estudo 
para o biênio 2019/2020 deixa bem claro o que esses números representam em captação de recursos 
por parte das empresas envolvidas. Logo quanto maior a divulgação maior será resultado, e o Universo 
está aqui para participar disso tudo.

receita aumento
54%
participaçãoparticipação

receita aumento
91bihões

HOBBY??

em 2018
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SIM, NÓS TEMOS!

Além de sermos grandes fãs do mercado de games e entretenimento, somos extremamente dedicados, 
cada um possui sua formação, algo que compõem profissionalmente nossas vidas. Com isso podemos 
aplicar imediatamente no Universo em troca de uma mão de obra qualificada. 

Profissionais de Marketing, 
Publicidade e Tecnologia 
no backstage do Universo.

Website em constante evolução e 
melhorias SEO + AdWords com 
mecânicas de busca ativas.

Estrutura própria para criação de 
vídeos, lives, podcast e conteúdos 
diferenciados.

Melhor administração de 
resultados e controle de 
acesso à promoções e parcerias.

Qualidade: Busca de notícias ao 
redor do mundo com tradução 
qualificada. 

Acesso as principais feiras, 
eventos em diferentes praças 
ao redor do mundo.

VANTAGENS
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Conquistamos um Público fiel ao 
Universo Xperience com pouco 
tempo de trabalho.

Únicos no Brasil com Prêmios e 
Sorteios dos mais diferentes tipos.

Marcas que atuam de duas grandes 
vertentes: Notícias e Streaming. 
Formação de opinião ao Extremo!

Espaço para Parcerias e Negócios com 
controle e relatórios.

Estamos em 3 diferentes países para 
cobrir cada espaço Gamer.

Novo Produto: eSports para Xbox One 
e PS4 com plano de negócios próprio.

FAZ PARTE DO TRABALHO!

Através de um trabalho árduo, vem uma grande recompensa. O carinho do público que curte e se 
identifica com os mesmos gostos que nós temos. Não é possível agradar a todos, mas com um bom 
trabalho é mais que possível estar sempre presente.

DIFERENCIAIS
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SIM, TEMOS COM O QUE NOS PREOCUPAR.

E é por isso que precisamos de grandes 
parcerias, incentivos e ajudas sejam de 
quaisquer tipos: jogos, acessórios, devices e 
gadgets para testarmos, conteúdo para 
divulgarmos, feiras e eventos para 
transmitirmos ... só assim atingiremos a nossa 
meta que é levar a notícia e o entretenimento 
ao nosso público.

Além disso é de extrema importância que possamos 
ter nosso(s) patrocinador(es) ajudando a construir um 
ambiente cada vez maior e melhor para nossa 
comunidade Gamer.

NEM TUDO É FESTA!



NOSSAS MARCAS
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O MAIOR PORTAL SOBRE XBOX DO BRASIL
A Central Xbox é um Portal especializado na 
plataforma Xbox. O site foi fundado em Julho de 
2018 e possui equipe dedicada tanto para textos 
como vídeos. Atualmente somos o Maior Portal 
não-oficial em Português do Mundo.

Nossa equipe de editores e redatores possuem 
formações e especialidades diferentes. Juntos 
formamos um time multicultural e diversificado, 
com presença no Brasil, Estados Unidos e Europa e 
dividimos a mesma paixão e fanatismo por games.
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Através de pesquisas, decidimos criar um conglomerado online onde o público pudesse ter 
acesso a toda e qualquer informação; seja através de texto, vídeos, quadros originais, 
parcerias e promoções exclusivas para as plataformas da Microsoft.

Além de não identificamos grandes veículos dedicados a esse segmento, entendemos que a 
necessidade de criar novidades, com o diagnóstico em termos promocionais, ofertas, 
informações e notícias na atual realidade era algo que poderia ser feito com maior e melhor 
aproveitamento, além de centralizar todo tipo de informação.

O objetivo da Centra Xbox é trazer conteúdo 
diário e muito entretenimento com 
informações de qualidade com as principais 
notícias sobre Consoles, Jogos e Exclusivos, 
Games With Gold, Deals With Gold, xCloud 
Game Pass, Retrocompatibilidade, EA Play e 
muito mais.

MAS E AÍ?



NOSSOS QUADROS



OS NÚMEROS
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FONTE GOOGLE ANALYTICS 2021

IDADE
18 a 24: 37%
25 a 34: 46%
35 a 44: 14%
over 45: 3%

CLASSE SOCIAL
A: 10%
B: 32%
C: 46%
D: 12%

LOCALIZAÇÃO
Sudeste: 55%
Sul: 18%
Nordeste: 17%
Norte/Central: 10%

91% homens

0m37s

9% mulheres

PERFIL DA AUDIÊNCIA

OS NÚMEROS
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acessos/mês.950mil
*Média de 8 notícias/dia publicadas
*Média de permanência em minutos de 1:11
* Porcentagem de novas sessões 76,24%
* Média mensal acessos = 980.000
* Tempo Médio de Exibição = 2m55s

Mais de

PORTAL WEB
Um portal responsivo, rápido, estruturado de acordo com as principais tecnologias e indexações 
sugeridas. Além disso, possuimos uma equipe própria de jornalistas e redatores ávidos em gerar 
novos conteúdos.

OS NÚMEROS

FONTE GOOGLE ANALYTICS 2021
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FACEBOOK

Atualizações diárias com notícias, entretenimento e conteúdos dedicados. Alguns números:
- Média mensal de 750.000 pessoas envolvidas nas públicações
- Pico de audiência de 1.600.000 (milhão) de pessoas envolvidas

220 milFÃSno facebook

+

OS NÚMEROS
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Lives (Streaming ao Vivo): Média de 3500 Views | Pico de Audiência 12k
https://www.facebook.com/centralxboxbrasil/videos/331298374317444/
https://www.facebook.com/centralxboxbrasil/videos/296484607607754/

FACEBOOK (LIVES)



MEDIA KIT 2022

equipe+

YOUTUBE = 55000+ INSCRITOS

Canal atualizado 3 (três) vezes por semana com: vídeos, entrevistas, entretenimento, além do 
Programa Drop Semanal! Todas as nossas produções permitem uso de atividade de Place Marketing. 

conteúdo  original

qualidade.
vídeos com maior

OS NÚMEROS
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através

UM GÁS NA OPERAÇÃO!
32000+ INSCRITOS
Ferramenta vital para diversificar nossas operações online.

público informado

de todos canais

INSTAGRAM



PODCAST



O PODCASTGAMER
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NOSSO PODCAST SEMANAL

presença de uma equipe dedicada em assuntos 
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acessos/live1200 mil
*Média de 20 pessoas em tempo real
*Média de permanência em minutos de 0:45
*Porcentagem de novas sessões 76,24%

Mais de

100+
SPOTIFY

1500+
MÉDIA VIEWS NAS LIVES

PODCASTGAMER
TRANSMISSÕES

Os episódios acontecem todas as segundas ás 20h

OS NÚMEROS
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NOSSO GAMER, STREAMER E INFLUENCER
Agora você tem um novo local para 
acompanhar e assistir as melhores Lives e 
Quadros originais.

O TH3DEEJAY além de comandar as Lives e 
conteúdos originais do seu canal, é o Host e 
Apresentador de tudo que acontece no UXP. 

Além de super conectado na área, o cara traz 
muitas informações de ponta para o público. 
Influênciador desde o Guaraná com rolha.
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acessos/live3 mil
*Média de 20 pessoas em tempo real
*Média de permanência em minutos de 0:45
*Porcentagem de novas sessões 76,24%

Mais de

6500+
FACEBOOK

3500+
MÉDIA VIEWS NAS LIVES

TH3DEEJAY
LIVES

Quadros com Unbox, Opinião e outros. Lives acontecem todas as 
terças, quintas e sábados.

QUADROS E OUTROS

OS NÚMEROS


