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Com  uma  linguagem simples, dinâmica e objetiva o blog atinge aos mais  diversos  

públicos,  mas  especialmente as Mulheres/Meninas consumidoras  de  itens  de  

moda , beleza e maquiagem,  bem  como  atinge  aos Homens / Meninos   falando   

de  assuntos  ligados  a  estilo,  saúde, academia, cabelo  e maquiagem  bem  

específicas  a este público que ainda é muito carente deste tipo de informações

Eleito em Julho de 2016 um dos melhores Blogs pelo portal 

CBBloguers, pela divulgação do post sobre esperiencias no 

site AliExpress alcansando 16.384 vizualizações em um único 

post.   http://www.rogeriohudson.com.br/2016/07/repost-

top-blogs-da-semana-por.html

PÚBLICO ALVO

SOBRE O BLOG

SOBRE O AUTOR

Rogério Hudson, Administrador de 

Empresas, Micropigmentador e Maquiador, 

que se aventurou no mundo dos Blogs e fez 

o maior sucesso

DESTAQUES

De um hobby nasceu uma profissão que evolui constantemente, se destacando por 

ser um  veículo de comunicação  de  confiança  e qualidade, seja pelas indicações, 

pelas parcerias e ou pelas matérias nele escritas, o Blog conquistou visibiliade 

nacional e internacional no que se propoe.  Desde  o seu  surgimento em Janeiro de 

2014 o Blog tem apresentado um crescimento constante  e  solidificado, graças ao 

público fiel que acompanha e  compartilha as postagens, bem como utiliza as ideias e  

os conceitos  apresentados.
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FEEDBACK PARCEIROS

"É muito importante ter um veículo na cidade moderno e 

com conteúdo de qualidade, parabés e cada vez mais sucesso 

a você"

"Acreditar que boas parcerias dão resultado são a melhor 

forma de progredir, e contar com um parceiro como este faz 

com que esse sucesso aconteça

Presença em Feiras como Hair Brasil, SPFW,  FCE 

Cosmetique, Estética In SP e The Makeup Experience como 

imprensa do segmento, tendo livre acesso a todos os setores 

do evento.

 * Dados apurados no período de  31-12-2016

Média SeçãoPáginas /Sessão

Eleito um dos destaques de Maio de 2016 pela plataforma 

Blogirls  com dados da ALEXA, autoridade em rankiamento 

de Blogs Mundiais - http://blogirls.com.br/top-blogs/

VAMOS CRESCER JUNTOS

Entre em contato através do e-mail contato@rogeriohudson.com ou se preferir pelo 

telefone e whatsapp (+55 11 )9 8316-7869 para que juntos consigamos dar a 

visibilidade que sua marca e produto merecem.

O BLOG EM NÚMEROS

rogerio.hsmoreira@gmail.com                                                                                                                              
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