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Quem é o alien?

Allan Ferreira Dias, mais conhecido como Sr.Sider, nascido em 30 de 
dezembro de 2001, é um Youtuber brasileiro, produtor musical, cantor e 
compositor. Autodidata iniciou na música fazendo Remix de várias músicas 
famosas além de vários vídeos que viralizaram como “Reagindo a produções 
dos inscritos” e inúmeros vídeos produzindo músicas de diversas formas. Sua 
musicalidade vai além também nos seus principais estilos como Trap, Funk, 
Pop e Eletrônico.

Foi a partir desse universo totalmente abstrato que surgiu a ideia de 
transformar uma música aleatória em Funk. A primeira criação foi baseada na 
música Sweet Dreams que foi convertida em um Funk Remix. O vídeo 
rapidamente viralizou, fazendo muito sucesso e hoje o vídeo possui mais de 
36 milhões de acessos. Em setembro de 2017 recebeu sua primeira 
certificação do Youtube por alcançar a incrível marca de 100 mil inscritos no 
seu canal e hoje o canal Sr.Sider já passou dos 600.000 inscritos.

Em maio de 2018 iniciou a parceria com a empresa Hyper Promoções dos 
empresários Ray Fernandes e Sandra Gomes, amigos de infância do Allan 
que apresentaram ao produtor e gestor musical da empresa: Juliano Teruki, 
que juntos iniciaram uma nova etapa em sua carreira artística, criando uma 
nova identidade visual, collab entre artistas e o início de seu primeiro álbum 
totalmente autoral.
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A marca e associação da imagem do Alien, já são bem reconhecidos
pelos fãs e público novo que chega até o trabalho do Sr Sider. 
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MAIS DE 115 MILHÕES DE 
VISUALIZAÇÕES

MAIS DE 750 MIL INSCRITOS, 
rumo a 1 milhão!
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MAIS DE 31 mil seguidores

Alto índice de engajamento
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Investimento:

Inserção Stories ou IGTV até 1 minuto:
R$ 350,00 (cada)

Inserção feed:
R$ 320,00 (cada)

Pacote mensal: 2 inserções/semana no stories (total: 8 
inserções) + 2 posts no feed: R$ 2.500,00

Instagram
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Artista já verificado

MAIS DE 6300 ouvintes mensais

5 músicas autorais lançadas 
recentemente com crescimento 
diário de ouvintes

Novos trabalhos autorais em 
preparação
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Perfil recente na plataforma, já em 
amplo crescimento

MAIS DE 4500 seguidores
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Juliano Teruki
Hyper Promoções

11 98187-6184
hyper.promoshows@gmail.com


