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Um pouco sobre nós

2009
NO MERCADO

DESDE
Site mais visitado 
para consulta de 

passagens de 
ônibus

Site de pesquisa de 
horários e preços 
de passagens de 

ônibus.

Cobertura de todas
as regiões do Brasil 

com mais de 140 
empresas.

prover aos 
nossos usuários,

um serviço de 
qualidade, que reúna 

várias empresas de auto 
viação, horários, preços 

e destinos, em um só 
portal eletrônico.

NOSSA FILOSOFIA É



Site buscaonibus.com.br

10,5MILHÕES
de visualizações por mês

2,4milhões
de visitas únicas

73mil
curtidas orgânicas

Fonte: Google Analytics - Janeiro de 2017

03:07
média de permanência no site

minutos

3,5
MILHÕES
de visitas

mensais



Layout do Site

Um projeto que preza pela

permitindo ao usuário acessar o site

para pesquisar e comprar passagens de ônibus

versatilidade,
de qualquer lugar,

a qualquer hora.
Adaptado para dispositivos variados.



App Android

O buscaOnibus
na palma da sua mão!

Opinião de quem usa:

Depoimentos de usuários da App no Google Play



Como chegam até nós

Pesquisa
79%

Google + Bing + Yahoo + ...

PALAVRA-CHAVE
* POSIÇÃO
(Google)

busca onibus 1º

viagem de ônibus 1º

onibus rio de janeiro para sao paulo 1º

onibus rio de janeiro sao paulo 1º

onibus belo horizonte sao paulo 1º

onibus curitiba florianopolis 1º

passagem de ônibus 1º

passagens de onibus 1º

preço passagens de onibus 2º

18%
3%

DIRETO

O
U

TR
O

S

Fonte: Google Analytics e Semrush.com - Junho de 2017
*Resultados não patrocinados



Destino do tráfego

Clickbus.com.br

Queropassagem.com.br

Blablacar.com.br

Guichevirtual.com.br

Brasilbybus.com.br

Gontijo.com.br

Passaromarron.com.br

Reunidaspaulista.com.br

Viacaocometa.com.br

Eucatur.com.br

A maioria dos nossos 
usuários, após estarem 
em média 3:07 minutos 

navegando no site, 
visitam um parceiro de 
vendas ou as principais 

empresas de ônibus.

Fonte: Similarweb- Junho de 2017



Onde falam de nós



Onde falam de nós

do Guia

*o maior do segmento

...nas edições
Brasil | America Latina

Lonely Planet 2014

O meio mais fácil de se informar sobre 
                    rotas nacionais é o Busca Ônibus



ESPAÇO PUBLICITÁRIO
PARA VEICULAÇÃO



A oportunidade torna-se ainda mais interes-
sante com a possibilidade de utilização do 
Google Programatic. Através do seu uso, é pos-
sível criar um alto nível de segmentação para 
que seu anúncio seja visualizado pela pessoa 
certa, no momento mais adequado para que 
haja a conversão desejada.

O buscaOnibus possibilita que sua empresa 
veicule anúncios nos formatos e frequências 
mais adequados ao seu público-alvo.

ACERTE EM CHEIO !



Espaços para Veiculação - Banners

Banners dimensões

Topo 728 x 90 px

Lateral - topo 300 x 250 px

Central 728 x 90 px

1

2

3

Lateral - mid 300 x 600 px4

1

2

3
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Home Page



Espaços para Veiculação - Banners
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2

3
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Página de Horários
Banners dimensões

Topo 728 x 90 px

Lateral - topo 300 x 250 px

Central 728 x 90 px

1

2

3

Lateral - mid 300 x 600 px4

Lateral - infer. 300 x 600 px

Visível somente em páginas de horários com 
mais de 20 resultados.

5



Espaços para Veiculação - Banners

Dispositivos Mobile

1 2

Topo 320 x 250 px

Central 300 x 250 px

1

2

Home Page

Topo 320 x 250 px

Central 300 x 250 px

1

2

Página de Horários

1 2



PARCERIA PARA
VENDA DE PASSAGENS



Central de Passagens

Composta por vários parceiros de 
vendas, a Central de Passagens pos-
sibilita aos usuários, escolherem 
onde comprar a sua passagem.



Parceiro de Vendas

Faça parte da nossa rede 
de parceiros de vendas,  
receba leads qualificados 
e decididos a realizar a 
compra em seu site.

Junte-se à
Central de Passagens e

AUMENTE suas vendas!

SUA MARCA

AQUI



CONTATO

comercial@buscaonibus.com.br

www.buscaonibus.com.br

+ 55 48 3065.9465

OBRIGADO PELA SUA ATENÇÃO


