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Criado em julho de 2008, o Matando Robôs Gigantes - ou simplesmente MRG - é um dos mais influentes

canais de cultura geek e humor do Brasil.

A proposta do trio Affonso Solano, Diogo Braga e Roberto Duque Estrada é trazer informações e opiniões sobre livros, 

cinema, games, séries e HQs de um jeito descontraído e acessível ao público, sem esquecer de situações curiosas e inusita-

das do dia-a-dia de seus criadores, dos convidados do programa e do mundo de maneira geral. 



matandorobosgigantes.podbean.com

+ 650 episódios publicados

250 mil downloads em média por episódio

Semanalmente um episódio novo

O podcast foi o primeiro formato de conteúdo 

lançado por Affonso, Diogo e o Roberto, man-

tendo-se sempre entre os mais ouvidos do país 

- atualmente, faz parte do top 10 dos mais ou-

vidos no Spotify. Com novos episódios lança-

dos semanalmente, o podcast aborda cultura 

pop, cinemas, games, literatura e quadrinhos, 

com debates divertidos entre seus apresenta-

dores e convidados.

PODCASTPODCASTPODCAST



YOUTUBE

youtube.com/matandorobosgigantes

+ 290 Mil inscritos no canal

73 Mil visualizações em média por episódio

45.15 Milhões de visualizações do canal

Toda semana os apresentadores trazem para o 

público e seus convidados, discussões descon-

traídas sobre cultura pop e variedades.

YOUTUBEYOUTUBE



INSTAGRAM
Mais de 500 Mil

Alcence total dos 3 creators

18 a 35

Idade*

Fem. 20 %
Masc. 80 %

Gênero

*Lista por ordem de alcance

São Paulo
Rio de Janeiro
Curitiba
Brasília
Fortaleza

Belo Horizonte

Local

Filmes
Literatura
Séries
Games

Quadrinhos
Colecionáveis
CuCultura pop

Interesses

@affonsosolano
@didibraguinha
@betoestrada

INSTAGRAMINSTAGRAM





OPÇÕES
Todos os valores contemplam nota 

fiscal e impostos inclusos

Spot YT + Spot PcSpot YT + Temático PcTemático YT + Spot PcTemático YT + Temático Pc

Combos (YouTube + Podcast)

TemáticoProduct PlacementLogo do anunciante na

vinheta de abertura

YouTube
Spot de 2 minutos

sobre o produto ou serviço

Temático

Podcast
Spot 2 minutos

Instagram
3 feeds + 3 stories

Twitter
4 twittes



www.grupoepic.com.br
    Comercial: (21) 98116-7834
comercial@grupoepic.com.br

CURTIU A IDEIA?
FALE COM A GENTE!


