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Sobre o blog

 O blog TodaBeleza surgiu em fevereiro/2008 (há quase 10 anos!) com
o objetivo de compartilhar assuntos e novidades sobre beleza, moda,
lifestyle e vida saudável. Com mais de 900 posts publicados, o blog
veio crescendo ao longo dos anos, começou a ter visibilidade e,
diante da credibilidade dos seus textos, passou a receber convites
para cobertura de eventos e presskits para avaliação e resenha de
produtos/serviços.

 Formada em Redes de Computadores, uma área originalmente
masculina, a autora e criadora do blog, Paula Freitas, encontrou no
blog muito mais do que um hobby, mas uma verdadeira fonte de
inspiração para tratar assuntos que não fazem parte do seu universo
cotidiano e sob uma perspectiva um pouco diferente do mundo cor-
de-rosa idealizado por muitos blogs. Seus textos refletem sua
personalidade prática e despojada e a forma otimista de ver as
coisas fica evidente pra quem acompanha seu trabalho, tanto no
blog como nas mídias sociais onde está inserida.



Visitação e Público Alvo

Editorias
• Beleza (resenha de  

cosméticos)

• Moda (editoriais produzidos 
com fotógrafo profissional)

• Lifestyle (dicas de restaurante, 
filmes, músicas e tecnologia)

• Vida saudável

Público Alvo
Os leitores do blog TodaBeleza
são mulheres e homens de 18 a
55 anos que se interessam pelos
temas abordados. Trata-se de um
público influente e fiel, formado
por pessoas criativas e com senso
de estilo, que buscam
informação sobre as novidades e
principais lançamentos do
mercado e da web.

Perfil Visitantes



Anúncios e Parcerias

*

*informação atualizada

mensalmente



Presença nas Mídias Sociais

17.923 likes

3.995 seguidores

17.627 seguidores

2.358 leitores

facebook.com/todabeleza

twitter.com/todabeleza

instagram.com/blogtodabeleza

Feed – enviado por e-mail



Formatos de Anúncio no Blog

 Banner na lateral

Tamanho padrão: 250 X 250 pixels

R$ 250,00 (por 3 meses de exposição)

 Publieditorial

A mensagem publicitária será veiculada como 
conteúdo do blog e sua linguagem será 
adaptada ao estilo de escrita já trabalhado.

O post será replicado nas mídias sociais do blog, 
além de ser recebido pelos assinantes do feed. 
Todo conteúdo patrocinado será sinalizado para 
os leitores.

R$ 250,00 – conteúdo enviado pelo anunciante 
(texto + imagens)

R$ 400,00 – conteúdo e fotos produzidos pela 
blogueira



Parcerias

 Troca de divulgação por produtos ou serviços

Neste formato de parceria, a marca envia os produtos (valor mínimo de R$ 150,00)  via 

correio para a blogueira, que fará a inserção de uma foto nas mídias sociais do blog com a 

hashtag #presskit, sinalizando o recebimento do mesmo. No caso de serviços, à combinar.

O post no blog não tem data específica pra ser publicado, devido ao cronograma de 
postagens que segue uma ordem de publicação estabelecida pela blogueira.

Ficou interessado? Tem uma proposta diferente das apresentadas neste documento?

Entre em contato: todablza@gmail.com

mailto:todablza@gmail.com

