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Por que TiaBeth.com?

 TiaBeth é simplesmente o melhor blog / portal sobre diabetes no mundo desde 2011.
Nenhuma outra página se compara em variedades de informações, design e imagens.
 TiaBeth é positividade. Em nossa página o diabetes não é sinônimo de estorvo, castigo
divino ou peso a ser carregado pelo resto da vida. Para nós o diabetes é uma doença
crônica que quando bem administrada permite ao paciente viver sua vida em plenitude
sem limitações, e mais ainda, sem lamentações.
 TiaBeth é confiança. Em nossas páginas não postamos conteúdo duvidoso, de mau gosto
ou milagroso. Muito menos publicamos matérias tendenciosas ou assustadoras.
 TiaBeth é administrada e representada por uma diabética do tipo 1 desde 1983 sem
complicações decorrentes da doença.

Quem faz o TiaBeth?
Raquel Limonge
 Desenhista Industrial e Psicóloga. Diabética do tipo 1 desde 1983.
 Redatora e colunista do TiaBeth.
 Administra seu diabetes através de injeções de insulina. Atualmente faz uso da Humalog e
Tresiba. Seu glicosímetro é o Contour Plus.
 No momento não possui vínculo comercial com nenhuma empresa.

Ney Limonge
 Engenheiro Elétrico e Psicanalista. Casado com Raquel Limonge desde 2000.
 Desenvolvedor de todo o site TiaBeth, responsável pela seleção e atualização de notícias.
 Colunista e autor do Blog da TiaBeth. Ele não tem diabetes.

TiaBeth em números - Website
Visão Geral do Público

Agosto - 2018

Setembro - 2018

Outubro - 2018

TiaBeth em números - Demografia
Idade

Sexo

Homens
Mulheres
25-34

35-44
45-54
18-24

55-64
65+

TiaBeth em números - Geografia

Mundo

Brasil

TiaBeth – Redes Sociais
Facebook
 108 mil curtidas em sua página
 Página atualizada diariamente
 Envolvimento dos usuários no Facebook de TiaBeth é maior que a soma dos 10 maiores
blogs / website sobre diabetes do país. (Alcance orgânico)

Instagram
 Página auxiliar do TiaBeth.com que tem como objetivo manter presença nesta rede
 Mostra a nossos leitores que pessoas com diabetes podem levar uma vida normal,
dançando, divertindo-se, sem complicações.

Publicidade – TiaBeth.com
Publieditorial
 O Post de interesse da comunidade de diabetes – lançamento de produto / serviço
em nível nacional, informação relevante, educação em diabetes, eventos – poderá
ser publicado em nossa página SEM CUSTOS para o interessado. Basta enviar texto
/ release para suporte@tiabeth.com.br
 O Post para ser replicado em nossas redes sociais, Facebook / Instagram custa R$
300,00 (trezentos reais).
 A depender do conteúdo, o Post patrocinado poderá ser identificado para os
leitores de nossa página.

Publicidade – TiaBeth.com
Banners
728 X 90

+ Post
300 X 250

728 X 90

+ Post

+ Post

Os Banners (728X90) são visíveis em todas as postagens do TiaBeth.com. O custo de cada banner é de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) por 30 dias de publicação.
A compra deste espaço dá direito a uso do banner 300X250, na página inicial e também a um Publieditorial com
replicação em nossa rede social.

Para outros tipos de parceria ou mais informações, entre em contato: suporte@tiabeth.com.br

TiaBeth – Fato Relevante
Moção Nº 2257/2013 ALERJ
MOÇÃO DE APLAUSOS AO SÍTIO DIGITAL TIABETH, ATRAVÉS DE SEUS CRIADORES RAQUEL
CORREA LIMONGE E NEY CARLINE LIMONGE, PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS EM
DEFESA DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS DIABÉTICOS.
Após perceber que as informações disponíveis sobre o diabetes eram sombrias e incompletas, o casal Raquel e Ney Limonge resolveu criar uma
página, com amplo conteúdo, que abordasse todos os aspectos para um bom gerenciamento do diabetes, com informações transmitidas de forma
otimista e clara.
Assim surgiu o sítio digital TiaBeth, página cheia de cores e de alegria que traz para as pessoas ligadas diretamente com o diabetes notícias
atualizadas provenientes de todos os países, unificando esperanças de cura ou, ao menos, na descoberta de meios mais modernos e menos
dolorosos de controlar e conviver com a doença.
Atualmente o TiaBeth é referência no assunto para os diabéticos, parentes, escolas, associações e médicos. Suas matérias são compartilhadas
contribuindo para disseminar o conhecimento sobre o diabetes, prevenindo e reduzindo as complicações dele decorrentes.
É, pois, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelo sítio TiaBeth aos acometidos pelo diabetes que apresento esta Moção para
perpetuar este brilhante trabalho através dos Anais desta Casa legislativa.
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 29 de outubro de 2013.
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