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APRESENTAÇÃO 

 A Bastter.com é um dos portais pioneiros da internet na abordagem da educação financeira, 

com quinze anos de experiência,  confiança, credibilidade e audiência qualificada. 

 Com atendimento e suporte diferenciados, fornece aos investidores pessoas físicas, 

informações essenciais no mercado de investimentos em tempo real. 

• Educação, boletins, revista, análises diárias, chats, cursos e vídeos interativos. 

• Análise fundamentalista  atualizada e dinâmica de todas as empresas da Bovespa. 

• Informações das empresas no Dow Jones. 

• Opções, Fundos Imobiliários, Renda Fixa, Tesouro Direto , Finanças Pessoais e Moedas. 

• Grupos de estudos de assuntos específicos do mercado. 

• Área de saúde e esportes 

• Bastter System , ferramenta de administração de capital e operações. 

• Um dos fóruns mais dinâmicos da internet. 



O BASTTER 

 Maurício “Bastter” Hissa  apesar de formado em medicina e educação física, encontrou seu 

caminho na educação para o mercado financeiro em geral. Possui Certificação Nacional do 

Profissional de Investimentos (CNPI), opera no mercado financeiro ha mais de vinte anos, 

tendo participado ativamente do desenvolvimento do mercado pela internet.  

 Criou e dirige o portal Bastter.com, atua como palestrante de educação financeira em 

diversos congressos, feiras de investimentos e cursos. 

 É autor de vários sucessos de vendas em formato digital pela Amazon, além de ter traduzido 

e adaptado diversos títulos sobre Mercado de Capitais e Economia. 

 Amante de esportes, pratica ativamente triátlon e corrida de rua. 

 O nome Bastter foi “emprestado de seu cão Pastor Branco. 
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AUDIENCIA 

o Com tantos números relevantes, quem não anuncia já está perdendo. 

 

 303.295 sessões/mês 

 21.890.467 impressões de páginas/mês 

 76.971.187 hits/mês 

 130 mil cadastros ativos 

 2 milhões de mensagens postadas no fórum 

 2.000 novos cadastros por mês 

 39:15 minutos duração média de acesso 
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PERFIL DO USUÁRIO 

o Usuários potencialmente interessados em boa qualidade de vida, conquista de bens de 

consumo e projeção social. 
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PERFIL DO USUÁRIO 
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PERFIL DO USUÁRIO 
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AUDIENCIA 

o Cursos realizados pelo país: 
 

 Rio de Janeiro 

 São Paulo 

 Belo Horizonte 

 Brasília 

 Belém 

 Campinas 

 Cuiabá 

 Curitiba 

 Florianópolis 

 Fortaleza 

 Porto Alegre 

 Recife 

 Ribeirão Preto 

 Salvador 

 Vitória 
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MÍDIAS 

 Soluções inteligentes para fixação e aproximação do usuário com as marcas: 

 

o Banner superior   R$ 2.500,00 / mês 

o Banner lateral    R$ 1.500,00 / mês 

o News customizada exclusiva  R$ 3.000,00 / mês   

o Mensagem diária no fórum  R$ 1.500,00 / mês 

 * Descontos para mais de uma das mídias 
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ANUNCIANTES 

o Quem conhece o que tem valor, já anunciou na Bastter.com 
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CONTATO 

 

 

Para anunciar no portal Bastter.com, entre em contato através do e-mail: 

contato@bastter.com 

 

 

Venha fazer parte do melhor portal de educação financeira do Brasil ! 
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