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SOBRE NÓS
Somos um casal manauara que ama tanto viajar que decidiu transformar isso em um negócio.

Hoje somos nômades digitais, levando nossa empresa por todos os destinos que passamos.

Durante essas viagens compartilhamos o lifestyle viajante para nossos seguidores e fãs.
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NOSSOS NÚMEROS

67 MIL

157 MIL

10.5 MIL

80 MIL
PAGEVIEWS

SEGUIDORES

FÃS

INSCRITOS
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80 mil acessos mensais

Fazemos parte do portal UAI, o maior portal de 
minas gerais com mais de 96 milhões de acessos. 
Todos os nossos artigos são postados na 
homepage do portal.

PORTAL UAI

BLOG

Nosso blog é totalmente responsivo fazendo com 
que ele seja adaptável em todos os dispositivos 
móveis.

DESIGN RESPONSIVO
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147 MIL SEGUIDORES
Seguidores engajados com assuntos 
relacionados a viagem como hotéis, 
restaurantes, acessórios para viagens, etc.

INSTAGRAM

18-40 ANOS
A grande maioria de nossos seguidores 
possuem entre 18-40 anos, pessoas muito 
interessadas em viagens/lifestyle.

STORIES
Além do feed do Instagram, milhares de 
pessoas acompanham nossos stories que são 
uma ferramenta importante para indicar 
produtos e serviços.
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Milhares de pessoas nos acompanham pelo 
Facebook, onde postamos vídeos curtos e fotos.

67 MIL CURTIDAS

FACEBOOK

CONTEÚDO VIRAL

O Facebook é a rede social mais utilizada no Brasil 
e possui um grande poder de viralização. Muitas 
postagens nossas obtveram milhares de curtidas 
alcançando centenas de milhares de pessoas.
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Empresas que já foram divulgadas por nós
CLIENTES
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Empresas que já foram divulgadas por nós
CLIENTES
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Empresas que já foram divulgadas por nós
CLIENTES
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1. BANNER BARRA LATERAL
Banner 300X250 por 30 dias, o banner poderá 
ser visualizado em todos os artigos do blog

Investimento: 1000 reais

COMO ANUNCIAR

2. BANNER INÍCIO DO ARTIGO
Banner 300X250 por 30 dias, o banner poderá 
ser visualizado em todos os artigos do blog

Investimento: 1000 reais
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3. PUBLIEDITORIAL
Um artigo criado por nós sobre a sua marca, 
serviço, produto.

O artigo será compartilhado em nossas mídias 
sociais e ficará disponível para sempre em 
nosso blog.

Investimento: 1500 reais

COMO ANUNCIAR
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4. POST NO INSTAGRAM
Uma foto da sua marca, serviço ou produto 
direto no nosso feed do Instagram para mais de 
147 mil seguidores e também repostado no 
facebook e no stories.

Investimento: 1500 reais

*preço negociável para um grupo de posts

COMO ANUNCIAR
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5. STORIES NO INSTAGRAM
Uma foto da sua marca, serviço ou produto 
direto nos nossos stories do Instagram para 
mais de 147 mil seguidores.

Investimento: 900 reais para um conjunto de 3 
stories

*preço negociável para um grupo de posts

COMO ANUNCIAR
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6. VÍDEO PATROCINADO
Um vídeo criado por nós sobre a sua marca, 
serviço, produto.

O vídeo será compartilhado em nossas mídias 
sociais e ficará disponível para sempre em 
nosso blog.

Investimento: 1800 reais

COMO ANUNCIAR
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CONTATE-NOS

(92) 98233 4454 contato@casalnomade.com casalnomade.com


