Termos de publicação
Atualização do sistema de apuração de audiência

1.0 - Base de cálculo
Nossos dados são colhidos semanalmente através da ferramenta Google
Analytics. A partir de 11 de Dezembro de 2017, nossa tabela de cálculos passa
a compreender como conteúdo das obras, todo material divulgado pelo autor no
decorrer da semana entre eles, chamadas (curiosidades sobre acontecimentos
e/ou personagens).
A primeira tabela atualizada, será divulgada dia 18 de Dezembro de 2017.
Exemplo:
FORAM PUBLICADOS 3 CAPÍTULOS NA SEMANA + 3 CHAMADAS = 6
Postagens que serão consideradas como conteúdo semanal da obra e suas
visualizações serão consideradas no cálculo final da média.
Para que as mesmas sejam corretamente computadas, É OBRIGATÓRIO Inserir
o Título da obra em todas as postagens referentes a história.
Exemplos:
Modelo para título postagens de chamada:
Hierarquia: Conheça o vilão, Franco Bittencourt
Modelo para título de postagens de capítulos (Intitulados)
Dupla Face - Episódio 6 – Cilada
Modelo para título de postagens de capítulos (Não intitulados)
Corações Partidos: Capítulo 2

1.1 - Tempo de leitura
Outro fator que pretende autenticar o desempenho dos capítulos e demais
conteúdos postados no site, é o tempo de leitura, ou seja, o tempo que o leitor
permanece nas postagens, esse tempo será um dos fatores para o cálculo final
da média de audiência.

1.2 - Confira nas demonstrações abaixo, os modelos padrão de nossa nova
tabela de cálculos:

Módulo 1: Neste demonstrativo, são colados os dados do Google Analytics, para
que a tabela tenha acesso aos números de visualizações registrados ao longo
da semana.

Módulo 2: A Média será obtida automaticamente através da URL base da página
das histórias, por isso é necessário que em toda postagem, o autor acrescente
o Título da obra.

Observações complementares: Como explicado na área 1.0 deste termo, para
apuração correta da audiência é necessário o preenchimento com a quantidade
total de posts realizados durante a semana (sendo capítulos ou não). Se o autor
postou 2 capítulos, mas realizou 3 chamadas de capítulos, a quantidade correta
de posts a serem preenchidas é de 5.

Atualização de Sistemas integrados
www.cyberseries.com.br
Em caso de dúvidas, contate diretamente nossa administração:
administracao@cyberseries.com.br
Direção geral: Wellyngton Vianna
wellyngton.vianna@cyberseries.com.br

Comunicação Grupo Cyber Séries 2017

