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Mídias Sociais

beleza moda

acessórios

Público Alvo

- Mulheres de 20 a 45 anos - Principais tendências da moda;

- Look do dia; 

- Moda plus size;

- Moda das celebridades;

- Dicas de lojas e novas marcas;

- Desfiles nacionais e internacionais; 

- Dicas de passeios culturais envolvendo moda; 

- Novidades da área de beleza;

- Tutoriais de maquiagem;

- Dicas de produtos;

- Comprinhas;

Interesses

Quem somos?

Estatísticas do site

+ de 2710
likes no

Facebook

+ de 6000
 followers no 

Twitter

+ de 200.000 
assinantes na Newsletter

+ de 2250
seguidores no 

Instagram

+ de 15.000
visitas por mês

  + de 550
visitas únicas por dia

+ de 1:30 min

tempo médio de visita

Publicidade

banner 730px x 90px

Post Patrocinado

O post patrocinado será vinculado ao blog como um post normal, usando a linguagem descontraida e 
pessoal que já é nossa marca registrada. O produto será apresentado por fotos que o valorizam. 

O post será compartilhado nas redes sociais do blog, além de ser recebido pelos assinantes do feed e 
newsletter. Todo conteúdo patrocinado poderá ser identificado para os leitores com a hashtag #publi. 

Interessado?
Para outros tipos de parceria e mais informações, 

entre em contato por e-mail com:

camilasepriano@gmail.com

estanamoda3@gmail.com

De acordo com a imagem representando o blog abaixo temos algumas opções de banners disponíveis 
para a home e páginas internas. Outros tamanhos e diferentes formas de publicidade podem ser 

conversados, mande um email para nós!

O Está na Moda é um blog que procura mostrar as principais tendências da moda 
atual além de dar dicas de lojas e trazer para a leitora todas as novidades do mundo 
fashion e também da área de beleza. 

O nosso objetivo é mostrar diversidade de conteúdo e trazer todos os dias uma dica 
ou nova informação sobre o mundo feminino.


