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A Curiozone é uma marca focada no digital que atua de forma 
independente. O site da marca é especializado em geração e curadoria 
de notícias e estudos voltados ao público jovem. Lançado em junho de 
2015, o site se propõe a ser uma referência segura de conteúdo, 
principalmente no momento de profusão das fake news.

OO conteúdo é produzido por equipe própria de jornalistas que utilizam 
de linguagem direta e objetiva. A linha editorial é family-safe, segura 
para toda a família, uma lacuna no jornalismo atual e uma carência do 
público, que não se vê representado nos grupos de mídia.

Com material variado, o site da Curiozone tem as mais diversas 
editorias como Curiosidades, Ciência, Astronomia, Games, Tecnologia, 
Animais, Corpo Humano, entre outros.

quem somos



Outras editorias: 
 — Tecnologia,
 — Bizarrices,
 — Ciência,
 — Corpo Humano &
 — Animais — Animais

Curiosidades, 
uma editoria voltada geralmente
a matérias explicativas sobre dúvidas que
estão em alta.

Games, 
uma editoria que mostra não só
curiosidades, como também fala de
notícias e o melhor do mundo
dos games.

Astronomia, 
a editoria sempre conectada com o que
acontece no universo, com curiosidades e
matérias sobre galáxias, planetas e
descobertas da ciência sobre o tema.

Aconteceu, 
a editoria que mostra notícias,

só que notícias curiosas que estão
acontecendo no momento.assuntos



+conteúdo

Leandro Buffon, 35 anos, é professor
    formado em História pela UFRRJ, onde
           também obteve o título de Mestre em
               História. Atualmente está em um
                 novo desafio, cursando Psicologia.
                  Escreve semanalmente a coluna
                  pa                  para a Curiozone.

Leandro Buffon

Buffoniando, 
coluna do site sobre história do Brasil e
do mundo, reflexões sobre filosofia,

psicologia e o mundo contemporâneo.
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FORMATOS
Publieditorial, 
formato com conteúdo
editorial que fica em
destaque na homepage
durante 48h.

BrandedAds, 
formato de banner de
maior visibilidade e
impacto que pode ser
uma arte customizada,
animação ou até mesmoanimação ou até mesmo
um vídeo.

Display Banners, 
formatos padrões de publicidade
dispostos nas páginas internas
em artigos e matérias.

- 300x250
- 970x90- 970x90
- 728x90.



www.curiozone.com.br
contato@curiozone.com.br
curiozonebr@gmail.com


