
MÍDIA KIT
cosmos.bluesoft.com.br

Janeiro/2018
Tráfego e audiência 

http://cosmos.bluesoft.com.br


Sobre o Cosmos

 O Bluesoft Cosmos é um portal colaborativo para 

consulta da tributação de produtos comercializados em 

estabelecimentos varejistas como supermercados, lojas 

de departamento, etc.

 O Cosmos é um catálogo online de produtos onde os 

usuários podem consultar código de barras 

(GTIN/EAN), classificação fiscal (NCM), estrutura 

mercadológica, fabricante, marca, preço médio, fotos, 

tributos (ICMS, PIS, COFINS, CSTs) e muito mais, de 

maneira rápida e simples.



  O Portal é alimentado e atualizado diariamente pelos 

supermercados que utilizam o Sistema Bluesoft ERP, 

que é um sistema de ERP com foco em redes 

varejistas e indústrias de médio e grande porte. 

 Além de receber contribuições de uma grande 

comunidade de usuários que podem sugerir 

alterações e atualizações nos dados de cada produto, 

ou seja, os dados são sempre os mais atuais do 

mercado e possuem um constante crescimento e 

melhoria das informações.

Sobre o Cosmos

http://www.bluesoft.com.br


 Os usuários do Bluesoft Cosmos fazem parte de um 

público bastante específico e fiel ao portal.

 São profissionais de empresas, de diversos segmentos, 

que buscam informações de tributação de produtos 

comercializados, também como catálogo online e que 

utilizam o Bluesoft Cosmos como fonte diária de 

atualização e consulta.

Sobre o Cosmos



2.732.805
Visualizações de página

435.510
Visitantes Únicos

05:34
Duração média

3,48
Páginas por Sessão

Dados extraídos do Google Analytics (Novembro/2017)

Audiência  (Novembro/2017)



49%
Homens

Sexo

51%
Mulheres

55+  -  8%

45-54  -  12%

35-44  -  22%

25-34  -  44%

18-24  -  13%

Faixa Etária Geográfico

  Sudeste - 50%       Sul - 20%

Nordeste - 7%       Centro - 8%

Norte - 7%

Público  (Novembro/2017)

Dados extraídos do Google Analytics (Novembro/2017)



Aquisição Dispositivos Comportamento

Desktop - 88%

Tablet - 1%

Smartphone- 11%

Público  (Novembro/2017)

Dados extraídos do Google Analytics (Novembro/2017)



Os Banners são vinculados em todo o portal, 

excluindo  os produtos de marcas 

anunciantes e o espaço de cada marca.

Em média, os banners têm mais de um 

milhão de impressões e mais de 1.300 

cliques por mês.

Anúncio Banners

Dados extraídos do Google Analytics (Novembro/2017)



R$ 2,15 CPM 
(Custo a cada mil exibições)

R$ 1,95 CPM 
(Custo a cada mil exibições)

R$ 1,05 CPM 
(Custo a cada mil exibições)

1.196.232
Impressões/mês

1.987
cliques/mês

961.338
Impressões/mês

1.506
cliques/mês

1.114.749
Impressões/mês

513
cliques/mês

Anúncio Banners (INVESTIMENTO)



 Dê mais visibilidade a sua marca! O Cosmos é 

o maior catálogo de produtos de todo o Brasil, 

com mais de 440 mil usuários ativos e mais de 

25 mil acessos por dia.

 Para ter acesso a tudo isso, basta acessar o 

Cosmos, clicar em “Sou Fornecedor” e escolher 

um dos planos apresentados, sendo eles: Basic, 

Standard e Enterprise. 

 Após o cadastro, você já poderá editar e 

cadastrar todos os seus produtos. Além de 

incluir vídeos e banners da sua marca.

Espaço Sou Fornecedor



Como o Cosmos pode agregar valor a sua empresa?

• Agilidade para a introdução de produtos nos pontos de venda, informações disponíveis, cadastro rápido e 

descomplicado.

• Possibilidade de integração via API com Sistemas de Gestão. As empresas podem integrar seus ERPs com 

o Cosmos de forma que, ao informar o GTIN do produto, o cadastro do produto seja realizado 

automaticamente.

• Divulgar produtos para pontos de venda e consumidores finais. O Cosmos estará entre os primeiros 

resultados dos maiores serviços de busca do mundo para a grande maioria dos códigos de barras e 

classificações fiscais.

Espaço Sou Fornecedor



• Inclua vídeos Institucionais ou de seus 

produtos.

• Defina produtos em destaque na sua 

página de fabricante.

• Tenha um formulário de contato 

direcionado para a sua equipe de 

vendas. Os visitantes poderão entrar 

em contato com sua equipe através do 

Cosmos (opcional). 

Espaço Sou Fornecedor



 Você também poderá ter acesso ao 

catálogo de produtos da sua empresa 

para fornecer à seus clientes e servir de 

apoio à sua equipe de vendas. 

 Para cada produto escolhido, você 

poderá adicionar todas as informações 

relevantes a ele, como dados tributários, 

informações nutricionais, dimensões, 

peso, imagens, vídeos promocionais etc...

Também possuirá exclusividade nos 

banners promocionais dos produtos 

escolhidos.

Espaço Sou Fornecedor  (PRODUTO)



Estamos à disposição!

email: marketing@bluesoft.com.br

Tel.: (11) 5543-5406

Contato

mailto:marketing@bluesoft.com.br

