www.trilhaseaventuras.com.br

www.viagenspossiveis.com.br

SOBRE O TRILHAS E AVENTURAS
O Trilhas e Aventuras é um portal colaborativo de turismo, ponto de encontro e
referência para quem gosta de viajar pelo Brasil e pelo Mundo, presente na
internet há mais de 16 anos.

É um agregador e facilitador de viagens onde as pessoas encontram dicas e
informações sobre os destinos que pretendem visitar e trocam experiências com
outros viajantes.
Sempre atualizado, o portal trás sempre as novidades do mundo do turismo e
também produz conteúdo próprio. Por ser colaborativo, publica também
matérias e relatos de viagens de viajantes experientes e colunistas.
O portal agrega também um blog de experiências especializado em turismo de
luxo e ecoturismo, um blog de turismo GLS e um agregador de roteiros de
viagens prontos. Além de desenvolver campanhas de marketing específicas para
destinos com blogueiros de turismo.

- PÚBLICO ALVO Hotelaria, Gastronomia, Ecoturismo,
Tecnologiae Turismo de Aventura

SOBRE O VIAGENS POSSÍVEIS
O Viagens Possíveis é o blog pessoal de Maurício Oliveira, CEO e Editor do Portal
Trilhas e Aventuras, que reúne apenas as experiências vividas durante suas
viagens no Brasil e no Mundo.

Maurício Oliveira, o @aventureiros no Instagram, é travel influencer, fotógrafo e
videomaker. Criou projetos de marketing de experiências para destinos, tais
como o BlogTur e o VIPBloggers, com forte engajamento e geração de conteúdo
para as empresas parceiras.
A convite de órgãos governamentais, já participou de grandes projetos de
produção de conteúdo para os EUA, Canadá, Portugal, República Dominicana,
México, Barbados, África, Argentina, Equador, Peru, Chile, Islândia, etc.
Amante de tecnologia, foi o 1º blog de turismo a trabalhar com conteúdo de
realidade virtual em 360 graus no Brasil, com fotos e vídeos de grande sucesso
nas redes sociais.

- PÚBLICO ALVO Turismo de luxo e Ecoturismo

SEXO
Masc.

PERFIL DO VIAJANTE

Fem.

40%

IDADE
Até 18 anos

19 a 24 anos

35 a 49 anos

50+ anos

25 a 34 anos

✓83% tem idade entre 19 e 49 anos
✓73% pertencem as classes A e B (+10 salários)

60%

✓94% utilizam Cartões de Crédito
7%

✓68% viajam com filhos

10%

✓92% compram passagens aéreas online

CLASSE SOCIAL

21%

29%

✓Gostam do contato com a Natureza

A

✓Buscam informação em sites/blogs antes de viajar
✓Viajam com frequência (4 a 6 vezes ao ano)
✓Não medem esforços/gastos para se divertir
42

27

B

31

Outras

✓88% reservam hospedagem online

✓São grandes formadores de opinião

✓Compartilham suas experiências com amigos
✓Preocupados com saúde e qualidade de vida

33%

AUDIÊNCIA TOTAL

420K
1,2M
92K
28K
PR4

Visitas únicas por mês

Pageviews por mês

Fãs na Fanpage (@trilhaseaventuras)

Fãs no Twitter (@aventureiros)

no Google

63K
79K
25K
1,3M
72º

Fãs no Instagram (@aventureiros)

Fãs no Instagram (@portifoliodeviagens)

Fãs no Flipboard (@aventureiros)

Views no Youtube (@maums)

no Klout (Número 1 do Brasil)

ODIAMOS
✓Publicidade velada
✓Falar sobre algo que não vivenciamos
✓Mentir sobre algo que não gostamos
✓Vender algo que não acreditamos
✓Uso de imagem sem autorização
✓Cópia de conteúdo sem autorização
✓Falta de profissionalismo
✓Compra de seguidores
✓Práticas anti-éticas
✓Números falsos
✓“Parcerias”

AMAMOS
✓Convites para viagens
✓Publicidade de forma transparente
✓Participação de campanhas
✓Criação de produtos turísticos
✓Elaboração de ações de marketing
✓Embaixador de marcas e destinos
✓Servir de guia para agências
✓Ações nas redes sociais
✓Avaliações de produtos
✓Participação de palestras
✓Parcerias de verdade!

CONTATO

Maurício Oliveira
CEO e Editor-chefe
Tel/Whatsapp:
(21) 98822-9192 (TIM)
(21) 3325-2632
E-mail:
maums77@gmail.com
comercial@trilhaseaventuras.com.br

Vamos juntos realizar grandes feitos!
TRILHAS E AVENTURAS
VIAGENS POSSÍVEIS

