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Apresentação

Se pudesse escolher três coisas que fazem a vida da gente mais

bonita, diria um grandegrandegrandegrande amoramoramoramor, uma boaboaboaboa comidacomidacomidacomida e uma casacasacasacasa lindalindalindalinda!

Foi pensando nisso que o blog Comer, Amar e Decorar foi criado.

Direcionado a um público cuja maioria é feminina, as publicações

são voltadas para assuntos como culinária, decoração e

organização e principalmente, casamentos. Este último, sendo o

assunto âncora do blog.



O blog se organiza de forma que as postagens tenham um padrão, a fim

de criar a expectativa pelo post da próxima semana. Dessa forma, temos:

Dia da semana Assunto

Domingo Fotos divertidas de casamento: “Have some fun”

2ª feira
Buquê de noiva

Decoração/organização

3ª feira Vestido de noiva da semana

4ª feira
Fotos inspiradoras de casamentos: “Inspiração”

Vestido para as daminhas
4ª feira

Vestido para as daminhas

5ª feira Sapato da noiva

6ª feira
Receita da semana

Vestido para madrinhas

Sábado Look da noiva

Outros assuntos e postagens diferentes das programadas são feitas de

forma a distribuir o conteúdo durante a semana, a fim de evitar

discrepâncias na quantidade de conteúdo de cada dia.



Estatísticas

Média de acessos: 350 por dia

Recorde de acessos: 500

Total de acessos desde julho de 2011: 49400

Crescimento médio mensal: 37%



Estatísticas

Países que mais acessam o blog:

� Brasil

� Portugal

� EUA e CanadáEUA e Canadá

Estatísticas desde 25/02/12



Redes sociais



Formatos de anúncios



Formatos de anúncios

• Publieditorial: R$ 130,00

• Banner lateral:

� 260 x 240: R$ 180,00 mensal

� 260 x 120: R$ 130,00 mensal

•• Indicação de fornecedor: R$ 120,00 mensal (página na aba

“fornecedores” com os dados para contato da empresa + foto de

divulgação)

• Banner lateral + Indicação de fornecedor:

� 260 x 240: R$ 280,00 mensal

� 260 x 120: R$ 230,00 mensal



Outras formas de divulgação

• Sorteio de brindes: Envie brindes para sorteio entre nossos leitores.

Na postagem de divulgação do sorteio apresentamos o produto,

seu trabalho.

Valor: 10% do valor do produto sorteado

• Envie-nos uma amostra do seu produto/trabalho, para que

possamos experimentar e falar sobre nossa avaliação a respeito

dele no blog.

• Todas as formas de anúncio incluem divulgação no Facebook e no

Twitter.



Então entre em contato!

mila.santanafreitas@gmail.com

Obrigada!

Gostou?

Obrigada!

Camila Santana


