MIDIA KIT

Nos conhecemos em 2010 e nosso
lazer favorito sempre foi sair para
conhecer novos lugares, por esse
motivo, dávamos aos amigos,
muitas dicas de onde ir.

Para facilitar, criamos um canal no
Instagram, que cresceu e tomou corpo.
Hoje postamos sobre gastronomia.
Com a chegada do Luiz Henrique
também passamos a dar dicas de
locais “kids friendly”, mostrando
o dia a dia da nossa família.

Além disso, o Luiz é um apaixonado
por churrasco, participando dos
principais eventos na área.

QUEM SOMOS

Somos o Luiz e a Stela.

O QUE FAZEMOS

Compartilhamos experiências!
Somos apaixonados por comida e bebida
boa, e trabalhar dividindo isso é o nosso
sonho. Conhecemos até hoje mais de 500
restaurantes e damos essas dicas aos
nossos seguidores.
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Até 4 post
por visita.
Descrição do
prato/ bebida*
Endereço e
telefone do local*

SUA
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Relatório de
visualizações/curtidas
das fotos e/ou vídeos

Fazemos vídeos
de até 15 segundos
mostrando o local e
postamos as fotos
gerais do que
consumimos

Stories

Replicamos o post
em nossa página
do facebook

Consulte os valores.

Praticamos uma tabela de preços de acordo com o número de
seguidores do perfil. A tabela muda a cada 5 mil seguidores, por
isso, se no fechamento da parceria o número de seguidores
alterar, o valor sofre mudanças.

NOSSOS CONTATOS

Stela (11) 98212-9455
Luiz (11) 98489-4900
contato@delucagastronomia.com.br
/delucagastronomia
@delucagastronomia

Endereços:
Passagem Abaru, 140 - Casa 53 - Chacará Quiriri
Carapicuíba/SP – 06341-430

Rua Floresto Bandecchi, 127 - Jaguaré
São Paulo/SP – 05336-010

