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O AGITOMAX hoje é um dos principais portais 
de entretenimento do Brasil. Focado nas 
notícias do mundo da música, famosos, 
televisão, games, realitys e cultura pop.

Já são 8 anos levando diversão e muita 
informação a quem esta do outro lado da tela 
do computador, tv e dispositivos móveis.

Com sede na cidade de Limeira, interior de
São Paulo, contamos hoje com uma equipe de 
15 colaboradores, empenhados em informar 
com credibilidade e oferecer ao internauta o 
melhor conteúdo a todo momento através do 
portal e todas as nossas redes sociais.

APRESENTAÇÃO



NOSSA PLATAFORMA

Para que o nosso visitante tenha acesso 
ao nosso conteúdo com facilidade, 
desenvolvemos um portal responsável 
e totalmente legível, pensamos em 
cores, fontes, tamanhos e até mesmo a 
hospedagem de anúncios, para que 
nada venha atrapalhar a leitura fazendo 
com que todos tenham uma experiencia 
incrível ao nosso portal.

O acesso principal pode ser feito através do 
endereço eletrônico: agitomax.com.br e também 
através do: agitomax.com



NA PALMA DA MÃO

Hoje, 81% do nosso publico nos visitam 
através do dispositivo móvel.
O celular acabou sendo o mais querido por 
conta da praticidade e uso no dia a dia.

Pensamos também em tudo isso, nosso 
portal é compatível com todos os 
aparelhos de telefone móvel e tablets, 
facilitando assim o acesso a informação 
de forma rápida e segura.

iPhone (15,17%), Xiaomi (1,49%), Samsung (1,48%)
Dados de: Jan a Jul/2022
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NOSSO SOCIAL

51.852 4.160

1.955.895 visualizações
7.540 inscritos
+541 vídeos

@agitomax
todas as redes sociais
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NOSSAS COBERTURAS

Falar de AGITOMAX é falar de destaque em 
coberturas grandiosas, referencia na região de 
Campinas por estarmos em grandes festas e 
entrevistando celebridades, artistas, cantores e 
personalidades.





REDAÇÃO
Rua Daniel Batista de Oliveira, 911

Jardim Barão de Limeira

CEP: 13.487-020

Limeira/SP

Telefone: (19) 9 9683-5970

E-MAILS
contato@agitomax.com.br

redação@agitomax.com.br

comercial@agitomax.com.br

www.agitomax.com.br


