
Público Alvo

- Principais tendências da moda;

- Look do dia; 

- Moda plus size;

- Moda no Brás e Bom Retiro;

- Dicas de lojas e novas marcas;

 

Interesses do público alvo

Quem escreve?

- Novidades da área de beleza;

- Tutoriais de maquiagem;

- Dicas de produtos;

- Comprinhas;

- Dicas de passeios culturais que envolvem 
moda e comprinhas;

Instagram:

- 15% Homens
- 85% Mulheres

Faixa etária:
- 18 a 24 anos (25%)
- 25 a 34 anos (41%) 
- 35 a 44 anos (22%)

Blog*:

- 15,66% Homens
- 84,34%% Mulheres

Faixa etária:
- 25 a 34 anos (35.92%)
- 35 a 44 anos (21,83% )
- 45 a 54 anos (16,73%)
 

Youtube:

- 31% Homens
- 69% Mulheres

Faixa etária:
- 25 a 34 anos (28,4%)
- 35 a 44 anos (25%)
- 45 a 54 anos (16,5%)
 

*dados do Google Analytics pesquisados em Set/2018

Olá! Meu nome é Camila Sepriano e eu sou a criadora de conteúdo desse 
blog. Aqui procuro mostrar as principais tendências de moda da atualidade 
além de dar dicas de lojas e trazer para a leitora todas as novidades do 
mundo fashion e também da área da beleza. 

O meu objetivo é mostrar diversidade de conteúdo e sempre trazer uma dica  
nova, uma resenha sincera além de informações sobre o mundo da moda.



Mídias Sociais

Estatísticas do Blog

+ de 3.620
seguidores no
Facebook

+ de 9.400
seguidores no 
Instagram

+ de 9.000
visitas por mês

+ de 220
visitas por dia

+ de 1:35 min
tempo médio de visita

+ de 42.420
inscritos no
Youtube

Mais dados do Instagram
Meu perfil do Instagram têm crescido ao longo dos anos de forma 

orgânica e sem truques.  O crescimento é lento porém sempre consigo 
atingir o público alvo certo para aquilo que me dedico. 

Dados coletados de 11 a 17 de julho de 2019.



Publicidade

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 e divultgado nas redes sociais do blog. 
Todo conteúdo patrocinado poderá ser identificado para os leitores 

com a hashtag #publi. 

Temos algumas opções de 
banners disponíveis para a 
home e páginas internas do 
blog. 

O tamanho dos banners são de 
300px de largura e a altura pode 
variar.

Todos contém um link para o 
site do anunciante e geram um 
relatório de visitas.

banner

banner



Parceria Youtube

A parceria entre o meu blog e a assessoria 
de compras #Eucompropravc gerou 
resultados incríveis.
Através do vídeo que postei no youtube, que 
já chegou em 198.000 visualizações, a 
Gisele conseguiu público suficiente para 
continuar e expandir seu negócio de 
assessoria de compras em São Paulo.

Cases de Sucesso

“Conheci a Camila através do canal do youtube  e sempre percebi ela bem 
engajada com o seu público, soube então que ela seria a pessoal ideal para 
divulgar o meu negócio. Já na primeira semana, tivemos muitos acessos a 
minha página do instagram e meus números de seguidores dobraram, além 
dos contatos por whatsapp que ultrapassaram a 800 por dia, na primeira 
semana. Decidi então me dedicar 100% ao meu negócio e até formei uma 
equipe para cuidar da demanda de clientes. Desde então, nossa parceria se 
fortificou, e sempre conto com a dedicação da Camila em seus canais para 
prospectar novos clientes.” 

_Gisele Oliveira - Criadora do #EuCompropravc

A parceria entre o meu blog e a loja BrasJ 
que vende marcas como Hering Kids e Puc 
no bairro do Brás em São Paulo também deu 
super certo, tanto é que a loja me chamou 
para divulgá-los por uma segunda vez.  
A loja ganhou visibilidade e houve uma 
procura considerável por parte dos 
seguidores do blog na loja.

A loja Quintess Lojista me procurou para 
divulgar seus serviços.
O vídeo e o post do blog renderam muito 
acesso para a loja online trazendo 
engajamento e visibilidade para quem ainda 
não conhecia a loja.



Parcerias Blog
Os posts que faço no blog geram muitos cliques para as empresas e 
as mais procuradas são as lojas de roupas da região de São Paulo.
Veja um print das minhas melhores divulgações:

Interessou?

Se você quer anunciar ou fazer uma parceria comigo e 
gostaria de saber mais sobre valores ou outras 

informações, entre em contato por e-mail:
camilasepriano@gmail.com ou no celular

 (11) 98426-8326


