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No ar desde maio de 2011, o James Bond Brasil é 
reconhecido nacional e internacionalmente como 
uma das principais referências sobre o assunto. 

OO site abrange todos os aspectos do person-
agem. Desde as celebridades que já fizeram e 
fazem parte deste universo, a literatura, os 
games, os eventos ao redor do mundo, as músi-
cas, e muito mais. 

Além, é claro, das novidades em primeira mão 
sobre os últimos filmes em produção

“the name’s bond...you know the rest”



brjb

http://jbbr.co/UOL021012

http://jbbr.co/MVKBday

Com a premissa de atingir o público brasileiro, carente de notícias em Portu-
guês sobre James Bond, o site foi criado por Marcos Kontze, fã há 20 anos do 
personagem, e que em 2012 foi considerado em matéria do UOL como um dos 
maiores fãs e conhecedores de Bond no Brasil.

Durante as gravações de SKYFALL em 2012 em Londres, Kontze teve a chance 
de conhecer e conversar com os produtores da franquia, e também já recebeu 
os parabéns do próprio Daniel Craig.

Em 2014, esteve em Estocolmo representando o país em um evento temático de 
James Bond em apoio à UNICEF, com celebridades do mundo de 007.

Recentemente, em 2015, à convite da Sony Pictures, foi convidado para assistir 
as gravações de SPECTRE no México, sendo o único site de James Bond no 
mundo todo a estar presente nas filmagens.

kontze, marcos kontze
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Grandes portais de cinema do Brasil e de fora do país já
citaram o James Bond Brasil em matérias sobre 007

Em maio de 2012, o jornal espanhol Diario De León publicou uma matéria 
onde também fomos mencionados. Outros jornais e revistas também já 

contaram com nossa consultoria sobre o personagem: 

Revistas GalileuRevistas Galileu e Playboy, jornais Zero Hora (Rio Grande do Sul), Valor 
Econômico, A Tarde (Bahia) e Diário Da Região (São Paulo)
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Mesmo focado no público brasileiro com 
notícias escritas em Português, contamos 
também com acessos diários de leitores 
estrangeiros:

Estados Unidos1º - 
2º - 
3º - 

4º - 

5º - 

6º - 

Reino Unido
Alemanha

Portugal

França

Espanha
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números referentes set/2015

nossas redes

jamesbondbrasiltv
1.165.000+ visualizações

@jamesbondbr
1.400+ seguidores

jamesbondbrasil
21.550+ curtidas
58.000+ alcance total

@jamesbondbr
3550+ seguidores
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DIVULGAÇÃO NAS PÁGINAS OFICIAS NO FACEBOOK
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Em quatro anos, foram 450.000+ visitas
                                     830.000+ pageviews

26% tem entre 18 e 24 anos
38% tem entre 25 e 34 anos
19% tem entre 34 e 44 anos
10% tem entre 45 e 54 anos
04% tem entre 55 e 64 anos
03% tem mais de 65 anos

61% estão na região Sudeste
15% estão na região Sul
14% estão na região Nordeste
06% estão na região Centro-Oeste
04% estão na região Norte

público masculino
78%

público feminino
22%
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USUÁRIOS ONLINE no site

*dia 17 de julho de 2015
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formatos padrão web/mobile

300x250300x600

702x160

468x60
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fale com a gente
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www.jamesbondbrasil.com


