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Oque é o blog
Quem sou

O blog Dani Rabello, é um blog de variedades, englobando sempre o assunto
 "feminilidade" e o seu próprio estilo de vida. Existe desde outubro de 2012 e vem 

conquistando cada vez mais leitoras que se interessam pelo mesmo assunto. 
São leitores entre 15 a 40 anos espalhados pelo mundo inteiro. 

O blog é apaixonado por moda, decoração, lifestyle e fotograa. Mas, sempre 
tentamos atingir outros tipos assuntos. 

Além de várias coisas que já citei, o blog Dani Rabello tem um layout 
amigavél e integrado com as principais redes sociais de fácil acesso.



Dados relacionados 
ao blog BRASIL

EUA, ALEMANHA, MÉXICO
EMIRADOS ARABES, FRANÇA
HONG HONK, ENTRE OUTROS



Quem sou

Danielle Rabello é catarinense, nascida em 1991. Formada em Design de 
interiores no ano de 2009, graduada em Arquitetura e Urbanismo no ano de 2015, 

e blogueira por paixão desde sempre. Tendo como alguns trabalhos 
relacionados a arquitetura e fotograa. 

Fechou contrato com a Mega Model Sul (Floripa) por apenas um ano, 
e já fez alguns trabalhos relacionados a propaganda, tais como Outdoors e yers.

Desenvolve projetos para seus próprios clientes no mundo da arquitetura, 
e além disso, tem um tempinho extra para atualizar suas redes sociais e seu site.

O blog Dani Rabello tem como objetivo, falar sobre assuntos 
que relacionam moda, beleza, dicas, decoração e tutorias. 



Alguns trabalhos
FLOR DE 
LOJA - COCAL DO SUL

LÓTUS

2014



FLOR DE 
LOJA - COCAL DO SUL

LÓTUS
KYMÉRA
LOJA NAÇÕES SHOPPING

SEMI JÓIAS

2015 2016



MAIS AMOR

LOJA - CRICIÚMA

LINGERIE

2016



2015/2016

MEGA
MODEL

2017

SAMANTA
ESTÚDIO DE FOTOGRAFIA

SILVERIO



Pela cidade

KYMÉRA
LOJA - CRICIÚMA

SEMI JÓIAS

Pelas redes sociais

Nossa pagina no Facebook 
(www.facebook.com/blogdanirabello) 
foi curtida por mais de 3.000 pessoas. 

O Blog (www.danirabello.com) tem 
acesso mensal mais de 1.000 visualizações. 

O canal no Youtube está crescendo 
cada vez mais, hoje com mais de 600 
inscritos (www.youtube.com/c/DanielleRabello).

No Instagram (instagram.com/danihrabello) 
temos hoje quase 11.000 seguidores. 



Publieditorial

titulo

imagem principal

texto

pequenas
imagens

pequenas
imagens

pequenas
imagens

O publieditorial será vinculada como 
parte do conteúdo do blog + anuncio 
na lateral da marca/empresa.

O post será replicado em todas as redes 
sociais, além de ser recebido pelos assinantes 
do blog. Todo o conteúdo patrocinado, 
será claramente identicado para os leitores.

Ficou interessado?
Entre em contato 
para trocarmos 
informações via 

e-mail.



Entre em contato
danielle.rabello@hotmail.com

R A B E L L O
Dani
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