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O Blog

O Vibes Naturebas nasceu em 2016, 

do sonho da jovem publicitária Rebeca, 

apaixonada por gastronomia saudável e 

lifestyle fitness. Hoje, além do blog, está 

presente no instagram e no YouTube.

O objetivo do Vibes Naturebas é 

compartilhar dicas para ajudar as 

pessoas a darem o start no cuidado 

com a saúde e com a boa forma.

www.vibesnaturebas.com



Os temas são abordados de forma 

objetiva, prática e sem neuras. Com o 

objetivo de estimular as pessoas a 

terem uma vida mais saudável, mas 

sem deixarem de ter uma vida social 

e de aproveitarem os prazeres da vida.

Receitas práticas, saudáveis e 

gostosas para pessoas que querem 

manter a forma, mas não tem muito 

tempo, além de dicas de 

produtos, restaurantes e vida fitness são 

os principais conteúdos apresentados. 

www .vibesnaturebas .com



Dados do Blog 

Média por dia: 



Instagram
O instagram @vibesnaturebas funciona um 

pouco diferente do Blog. Nele, além das dicas 

de produtos, receitas, restaurantes e fitness, a 

Rebeca  mostra também um pouco do seu 

dia-a-dia.

Os posts do instagram possuem textos mais 

curtos e menos detalhados que os do blog, 

pois nessa mídia, os seguidores preferem ter 

a informação de maneira mais rápida e 

direta. Já no “insta stories” são mostrados 

vídeos de treinos, alimentação, produtos e 

dia-a-dia em tempo real. @vibesnaturebas



O objetivo é mostrar para os seguidores que 

assim como a Rebeca, eles também podem ter 

uma vida saudável, praticando exercícios e 

tendo uma boa alimentação, mesmo com uma 

vida corrida. 

A Rebeca trabalha na área de marketing de 

uma grande empresa, faz MBA e ainda 

consegue tempo para os treinos e preparo de 

suas refeições da dieta, além de não abrir 

mão da vida social. Ela está sempre em 

busca de conhecer coisas novas e mostra que 

em qualquer lugar conseguimos fazer boas 

escolhas após educarmos nossa mente!
@vibesnaturebas



Dados Instagram
104 mil 
seguidores



Canal Vibes Naturebas 



Dados do Canal do Youtube



Quer atingir o público Natureba?

Os conteúdos podem ser anunciados nas 
redes sociais/ mídias, de acordo com a 
preferência do contratante;

Os posts feitos no BLOG podem conter 
links diretos para compra de produtos;

Os anúncios incluem fotos produzidas do 
produto e/ou serviço;

A elaboração do conteúdo é feita pelo 
BLOG, com aprovação final do contratante;

A quantidade de fotos e menções da marca 
variam de acordo com a preferência do 
contratante.

Solicite seu orçamento! :)

Quer mais?
Outras formas de divulgação podem ser 
negociadas, entre em contato através do 
e-mail vibesnaturebas@gmail.com

Conteúdo
Criação de concursos culturais 

e sorteios
Post publieditorial exclusivo 

{sem mencionar outras marcas}
Post publieditorial

Menção da marca


