


Vice-campeã da terceira edição do maior reality show de culinária Master
Chef Brasil, a mineira Bruna Chaves ficou nacionalmente conhecida por sua
criatividade e habilidade na cozinha. Professora de inglês e português
por formação e paixão, ama lecionar e aprender e depois da experiência no
programa, a jovem de 32 anos resolveu fazer da paixão por culinaria sua
profissão. Puxou o amor por doces do pai e perpetuamente faz dieta a
semana toda para testar a interminável lista de receitas de sobremesas nos
finais de semana! Apostatando sempre em combinações de
sabores inusitadas e releituras de sabores, já morou em vários lugares do
mundo e se diverte misturando todas essas referências com os da sua terra
natal, Minas Gerais. Se jogou de vez no mundo da gastronomia e vem
trabalhando em diversas áreas da industria, assinando menus especiais para
restaurantes estrelados, desenvolvendo workshops e eventos corporativos,
participando de feiras gastronômicas, eventos de Cozinha Ao Vivo, ações
de marketing! No YouTube pode ser vista no canal Juliennes, que estrela com
as amigas e participantes do Masterchef, e também chefia o inovador Canal
Plena Chef, onde ensina detalhadamente técnicas e preparos de carne. Bruna
é a mais nova Embaixadora Itambé, trabalhando juntamente com a marca em
diversas ações para a área de FoodService, feiras gastronômicas,
desenvolvimento de produtos e receitas, vídeos institucionais e ações de
marketing. E ela ainda continua dando aulas para adultos e crianças, só que
agora mudou de matéria, trocou a sala de aula pela cozinha
e ensina culinária!



@brunachaveschef @brunachaveschef

@MC3_Bruna@brunachaveschef
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Modelo:
o Criação de receitas de acordo com o público do evento;
o Aulas ministradas pela cozinheira com interação ou não do público;
o Coordenação e orientação dos participantes durante a “aula”; 

Compreende:
o Interação com o público com até 4 horas de evento TOTAL; 
o Fotos com todos os participantes no final da ”aula”;
o Postagens em rede social;
o Cobertura em tempo real no Snapchat e Instagram Stories;



Modelo:
o Criação de receitas específicas para faixa etária das crianças;
o Aulas ministradas pela cozinheira com interação ou não do público;
o Coordenação e orientação dos participantes durante a “aula”; 

Compreende:
o Interação com o público com até 4 horas de evento TOTAL; 
o Fotos com todos os participantes no final da ”aula”;
o Postagens em rede social
o Cobertura em tempo real no Snapchat e Instagram Stories;



Modelo
• Apresentação de receitas em canais institucionais de empresas e 

marcas.
• Criar uma receita criativa de acordo com os produtos propostos 

pelo cliente;
• Vídeos com receitas especiais para datas comemorativas: Dia das 

mães, Páscoa, dia dos namorados, etc.

Compreende:
o Criação específico de MENU
o Assinatura da receita
o Postagem em rede social para divulgação do vídeo
o Interação no Instagram stories e Snapchat durante as gravações.



Modelo
o Bruna indica produtos de clientes de acordo com os 

produtos propostos pelo mesmo.
o Realização de receitas com produtos “Bruna Indica” 

postadas no Facebook (regional) ou facebook, 
instagram e twitter (nacional) por meio de posts 
patrocinados.

Compreende:
o Criação específico de MENU
o Assinatura da receita
o Interação no Instagram stories e Snapchat durante 

as gravações.



Modelo
o Criação de MENU de acordo com o público do evento;
o Serviço de Buffet durante o periodo de 4-6 horas;
o Durante o evento aula show da cozinheira com interação ou 

não do público

Compreende:
o Criação e preparação de MENU
o Aula show durante o periodo de 1 hora
o Interação com o público durante o evento TOTAL; 
o Fotos com todos os participantes no final da ”aula”. 



Modelo:
o Palestras  com ênfase gastronômica, dicas de receitas e 

combinações culinárias. 
o Palestras motivacionais, gestão de risco e conflitos baseadas em 

sua experiência no programa MasterChef;
o Possibilidade de interação do público com perguntas sobre o 

tema;

Compreende:
o Interação com o público com até 4 horas de evento TOTAL; 
o Fotos com todos os participantes no final da ”aula”;
o Cobertura em tempo real no Snapchat e Instagram Stories;



Modelo
o Serviço para restaurantes, buffets, supermercados, cestas de 

natal, etc.
o Demonstração da preparação do prato por meio de uma aula 

show ou não.

Compreende:
o Criação específico de MENU
o Assinatura da receita
o Aula show



Modelo
o Postagens avulsas em redes sociais: Instagram, Facebook e 

Twitter
o Interação com por meio do Snapchat e Instagram stories
o Postagens de produtos e serviços gastronômicos, lifestyle e 

moda.

Compreende:
o Postagem em rede social.

*Valores a combinar diretamente com o cliente de acordo com 
número de postagens e serviço agregado.



Assessoria comercial
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