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O VEÍCULO IDEAL PARA SEU PRODUTO OU SERVIÇO! 

 
 

Lançado em 2005, o Portal Maxicar se tornou uma referência 

quando o assunto é automóveis  antigos no  Brasil. É um dos únicos 

voltados exclusivamente a este segmento. Seu público é composto 

por colecionadores, restauradores, clubes especializados, 

comerciantes e entusiastas desse maravilhoso universo dos carros 

antigos.  

 

É um portal completo, pois combina de forma harmônica um setor 

comercial  forte  —  com  seu   serviço  de  Classificados  de 

automóveis clássicos — a um conteúdo de altíssimo nível de 

qualidade, com reportagens, divulgações e coberturas de eventos 

de antigomobilismo de todo o país, colunistas, seções voltadas 

exclusivamente aos clubes, videos e muita interatividade com o  

internauta. 
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Estatísticas 
 

 
 

 

De junho de 2019 a junho de 2020, tivemos mais de 2 milhões de page 

views e 652 mil usuários. Números bem expressivos, se levarmor em conta 

que o tema “Antigomobilismo” é  bem específico e de interesse restrito a 

uma pequena parcela da população. 

Cerca de 90% de nossos visitantes são do Brasil, mas temos muitas visitas do 

exterior, principalmente Estados Unidos, Europa e América do Sul. 

 
Se  sua  empresa  é  voltada  para  o  setor  antigomobilista — seja  através  de 

indústria, comércio ou serviços — o Portal Maxicar é o seu veículo ideal  de 

comunicação.  
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Apesar  de  sermos voltados para  assuntos  que  remetem ao  passado, não 

perdemos de vista  as  mais  modernas  ferramentas  tecnológicas. Nosso 

portal utiliza o que há de mais avançado em termos de recursos, tornando a 

navegação  fácil  e intuitiva. Nossa plataforma é 100% responsiva, ou seja, 

nosso conteúdo se adapta perfeitamente a qualquer dispositivo e formato de 

tela: desktop, notebook, tablet e smartphone. Isso garante que seu anúncio 

seja visto, seja lá como e onde o portal seja acessado. 

 
E sua marca será divulgada também em nossos boletins informativos, enviados 

semanalmente  por e-mail há cerca de 20 mil antigomobilistas cadastrados. 

 
Contamos ainda com público expressivo nas redes sociais Facebook, Twitter, 

Instagram e Pinterest, onde divulgamos todas as nossas atividades. 
 
 

ESPAÇOS COMERCIAIS 
 

Dispomos dos mais diversos espaços comerciais para a publicidade de 
seu negócio em nossa página principal e em nossos centenas de páginas 
de conteúdo, além de nossos Classificados.  
Consulte-nos sobre os valores e os formatos de espaços disponíveis. 
Temos certeza que teremos um lugar de destaque para o seu banner. 

 

 
CONTATOS: 

Fernando Barenco 

fernando@maxicar.com.br 

(24) 2246-2540 (horáriocomercial) 

(24) 98803-9431 – também WhatsApp 
 
 
 

mailto:fernando@maxicar.com.br


5 

 

 

 
 
 

CONTEÚDO PATROCINADO 

Opcionalmente, o Portal Maxicar pode oferecer à sua empresa a 

possibilidade de veiculação de Conteúdo Patrocinado. Trata-se de um 

moderno e eficaz modelo de divulgação de  sua marca e produto — 

no formato de artigo — de grande interação com o internauta, 

amplamente utilizado atualmente pelos grandes conglomerados de 

mídia do mundo. No Brasil por exemplo, Organizações Globo, Grupo 

Folha e Grupo Abril. 

 

Política de publicação 

 
• O conteúdo a ser publicado deve ser apresentado de forma 

jornalística. Produzido pela contratante e sujeito à aprovação do 

Portal Maxicar nos quesitos de conteúdo e redação. 

• Pode ser produzido também pela equipe do Portal Maxicar, 

com informações e material suplementar (imagens, 

videos,...) fornecidos ou não pelo contratante. 

• O assunto abordado deve obrigatoriamente estar 

relacionado ao tema “automóvel antigo” e ser de interesse de 

nosso público leitor. 

 

 
Caso sua empresa tenha interesse na publicação de Conteúdo 

Patrocinado, entre em contato conosco pelo e-mail 

comercial@maxicar.com.br. 

 

 

 

SE O SEU NEGÓCIO É ‘CARROS ANTIGOS’, MAXICAR 

PODE TER UM BOM NEGÓCIO PARA VOCÊ! 

mailto:comercial@maxicar.com.br

