
Katipsoi Zunontee 
Achou estranho o título deste post? Eu também acharia, mas ele tem tudo a ver com SEO. 

 
Katipsoi Zunontee 

O que Katipsoi Zunontee? 
Katipsoi Zunontee é a keyword selecionada para o 4º Desafio MestreSEO. 

Este desafio é uma competição que existe na comunidade de SEO brasileira com o intuito de 

estimular a todos os participantes a aplicar as mais variadas e inovadoras técnicas e táticas de 

SEO para ficar na 1ª posição do Google para um termo nunca visto antes. 

Neste ano foi selecionada a palavra chave Katipsoi Zunontee. 

No ano de 2008 o desafio consistia em escrever um guest post no site da MestreSEO. O 

vencedor foi Guilherme Nagüeva. 

Um novo modelo surgiu em 2009, onde o foco era o posicionamento no Google. A palavra 

chave inventada para este desafio foi “nanuni kokoritu”, que rapidamente virou um hit na 

comunidade de SEO Brasileira. O vencedor deste desafio foi o Guga Alves. 

Em 2010 o modelo com foco em posicionamento permaneceu e a keyword selecionada foi 

“nuvenus chovendus” e o vencedor de foi o Alan Niemies. 

Mas o que significa Katipsoi Zunontee? 
Aproveitando o hype do fim do mundo segundo o calendário Maia, foi criada a ficção de que 

Katipsoi Zunontee, um descendente de uma nobre linhagem Maia, aparecerá em nosso mundo. 

Katipsoi Zunontee é descrente da teoria do fim do mundo e pretende mudar tudo a ponto de 

não existir qualquer colapso em nosso mundo. 

Segundo nossa ficção, os paranormais, acreditam que o Katipsoi Zunontee é o salvador da 

Terra, e muitos deles já previam que um descente Maia de nobre linhagem e de uma raça 

extinta seria o grande salvador da Terra. 

Esta história ficou muito legal! Já pode até virar um filme! 



Regulamento 
O regulamento completo do 4ª Desafio MestreSEO – Katipsoi Zunontee pode ser encontrado no 

site da MestreSEO, mas vale ressaltar que o vencedor será escolhido no dia 15 de Fevereiro. 

E o mais legal de tudo é que esta permitido a utilização de QUALQUER técnica de SEO, ou seja, 

estão liberados white hat, black hat e gray hat. Esse desafio vai ser muito legal, pois vai 

movimentar toda a comunidade e com certeza novas descobertas aparecerão com os testes dos 

participantes. 

Prêmio 
O vencedor, além de levar 6 meses de Assinatura Ouro da MestreSEO, irá participar em 

umMestreCast especial sobre o Desafio. 

Já pensou eu participando de um MestreCast com o Ique Muniz e o Fabio Ricotta?! 

Katipsoi Zunontee na Internet 
Como já se era esperado o desafio com a keyword Katipsoi Zunontee continua movimentando a 

comunidade de SEO. 

A equipe da MestreSEO criou um MestreCast dedicado ao desafio. Neste MestreCast são 

analisadas as principais estratégias que estão sendo utilizadas, principalmente a questão de 

poder utilizar Black Hat. 

http://www.mestreseo.com.br/mestrecast/aprenda-com-desafio-mestreseo 

Além de páginas para explicar mais sobre o desafio, também foram desenvolvidas outras mídias 

de divulgação. 
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Katipsoi Zunontee 

Imagens de Katipsoi Zunontee 
Mesmo sendo um personagem fictício já existem várias imagens que tentam ilustrar Katipsoi 

Zunontee. E claro que para complementar a história existem diversas imagens de templos e 

calendários maias rolando pela internet. 

Vejam algumas imagens: 



 
 

 

Calendário Maia prevê fim do mundo para 2012 
Agora que você já viu muito da ficção de Katipsoi Zunontee chegou a hora de ver o que 

realmente dizem sobre o fim do mundo em 2012. 

Abaixo esta um vídeo que mostra tudo sobre as profecias maias e estudos sobre o calendário 

maia. Uma equipe de reportagem foi até Quintana Roo, no México. A cidade atrai turistas e 

pesquisadores interessados no assunto. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0Iw_bzp-uAg&feature=player_embedded 

 

Este será o meu post para participação. Então ele com certeza sofrerá muitas alterações até o 

dia 15 de Fevereiro. 

 



Conto com a ajuda de todos para levar este prêmio. Então compartilhem, cliquem em curtir, 

ajudem a divulgar no Twitter, Facebook e Google Plus! Toda ajuda é bem vinda! 
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