
Omelete Company lança a décima edição da pesquisa
Geek Power nesta segunda-feira, 10 de outubro

Após uma participação recorde em 2021, a pesquisa que faz o mapeamento
do público geek/nerd brasileiro ficará aberta para a participação do público
até o dia 20/10. Os resultados serão divulgados durante o Unlock CCXP

Está no ar a décima edição da Geek Power, a principal pesquisa sobre o comportamento do geek

brasileiro. Produzida pela Omelete Company em parceria com o Instituto de pesquisa MindMiners e

o Winnin Insights, software desenvolvido para encontrar tendências e inspirar criatividade, o objetivo

da pesquisa é mapear o comportamento do Geek no Brasil, manter todos os nossos pontos de

contatos sempre conectados com o público e entender a fundo o impacto das marcas endêmicas e

não endêmicas após o período da pandemia. Todos estão convidados a participar respondendo às

perguntas por meio deste link: https://tinyurl.com/geekpower2022

Um recorte especial dos resultados será apresentado na edição do Unlock CCXP 2022, realizado

entre os dias 29 e 30 de novembro, no São Paulo EXPO.

Em 2021 a Geek Power contou com uma participação recorde do público. Para Gustavo Giglio, Head

of Content for Brands da Omelete Company, a participação da comunidade é fundamental para



entender ainda mais o comportamento das pessoas após esse período. "Estamos voltando aos

eventos presenciais, com os eventos, shows, cinemas, teatros, mas queremos entender como os

geeks no Brasil enxergam este momento e como o consumo em geral foi afetado. Muitas coisas

mudaram. Tivemos dois anos de pesquisas sendo feitas durante a pandemia e vimos uma mudança

clara e óbvia no comportamento das pessoas. Queremos enxergar, através dos dados, quais são esses

impactos comportamentais", afirma Gustavo.

Além do perfil do geek/nerd nacional, os assuntos que serão abordados envolvem comportamento

em redes sociais, estilo de vida e entretenimento.

Desde a última edição, a Geek Power tornou-se um produto essencial dentro do portfólio da

Omelete Company. Sendo apresentado para empresas, que trabalham ou não, no meio Geek, e

pensada para cada necessidade do contratante de forma estratégica, podendo abranger áreas como:

varejo, redes sociais, alimentação, licenciamentos, colecionáveis, marcas tops of mind, transporte,

finanças, games, cinema e entretenimento no geral. Para se ter mais informações sobre a

contratação deste produto específico basta entrar em contato pelo e-mail

geekpower@omeletecompany.com.

Sobre a Omelete Company

Maior conglomerado dedicado aos fãs de cultura pop do Brasil, a Omelete Company utiliza seu site,

redes sociais e parceiros para atingir mensalmente mais de 15 milhões de pessoas ávidas por

novidades dos mundos do cinema, séries de TV, games, música e histórias em quadrinhos, com

textos, vídeos e posts nas redes sociais. Fazem parte da Omelete Company as marcas Omelete, The

Enemy, CCXP, BIG Festival, Game XP e Gaules.
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