
Faça parte da iniciativa que mais une 
mercado e comunidade no Brasil 
https://braziljs.org
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Nossa missão é levar conteúdo exclusivo, 
original, relevante e de qualidade para 

toda a comunidade no Brasil.

Por meio de eventos, artigos, notícias e 
vídeos, buscamos unir comunidade e 

mercado,tendo a diversidade como um dos 
pilares em todas as iniciativas.
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BrazilJS Conf 🎉 
A maior conferência JavaScript 

do mundo

2K 
 pessoas únicas/dia offline

(4k total - 2 dias de evento)

10K
pessoas únicas/dia online
(20k total - streaming 2 dias de evento)

On the road 🚀
10 eventos oficiais da BrazilJS 
em diferentes cidades no país

3K
 pessoas únicas/dia offline

(média de 100 a 300 pessoas por evento)

2K
pessoas únicas/dia online
(20k total - streaming de todos os eventos)

Newsletter ✉
Lista de emails com curadoria 

BrazilJS + comunidade

0.8Mi
Emails

6%
Click rate

15K
Inscritos

35%
Open rate

YouTube 🎥
Programas originais, vídeos de 

palestras, entrevistas

1Mi
Views

5Mi
Min. assist.

28K
Inscritos

8min
Média view

Portal 📰
Conteúdo original em texto, com 

notícias, artigos, reviews

300
posts

0.5Mi
Views únicos

Redes Sociais 👥
Alto engajamento em todas as 

redes sociais

30K
Seguidores

300K
Média alcance/impressões
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Somando a força em todos os canais, online e 
offline, nosso alcance orgânico chega em média a 

100K devs/mês e 1Mi/ano.

~100K
devs/mês

~1Mi
devs/ano





# VAMOS FALAR DE DADOS

236 
CONTRIBUIÇÕES

 DE HOMENS

11 
CONTRIBUIÇÕES
 DE MULHERES

2019

Jan | Mai



# CONCEITO “CODE LIKE A GIRL”

Inspirar e encorajar a participação 
técnica feminina nas comunidades, 
reforçando a importância dessa 
contribuição para o alcance de 

visibilidade e ascensão profissional
na área de tecnologia.

Jan | Mai



# COMO CONTRIBUIR

BR
A

ZI
LJ

S ONLINE

OFFLINE

Weekly | GitHub

 Youtube

Eventos BRJS

Eventos Parceiros

github.com/braziljs/CodeLikeAGirl





















# Vamos Conversar?

Andreza

Community Manager & Diversity Advocate
Nasc | BrazilJS

andreza@braziljs.org

@passalanorh


