
É uma coleção de notas sobre o estilo de vida de @tatipessaov 
que incluem: 
Roteiros de viagens, estilo de comida vegana, looks, 
diqueiprodutos, comércio justo, diqueiséries e frases motivacionais 
que inspiram a valorização dos seres vivos. 

 Tat i Pessaov , dedica-se 
a apresentar seu est i lo 

de vida por dia nas redes 
socia is , mora em Manaus 

- Am

POSSIBILIDADES DE COLABORAÇÃO

#Diquei  

SOBRE O BLOG

O blog oferece uma variedade de serviços acessíveis para o marketing 
da sua marca/serviços, incluindo, entre outros:  

 1 - Promoção social; 
 2 - Postagem patrocinada; 
 3 - Reviews e resenhas do produto; 
 4 - Embaixador da Marca; 
 5 - Blogueira convidada. 
  

Email: 
tati@tatipesaov.com 

Fone: (092) 98425-5445 
 
 
 

@tatipessaov

1. Incluem posts para várias mídias sociais como: instagram, 
facebook, pinterest, youtube, google+ e twitter; 

2. O post patrocinado é uma publicação exclusiva no blog, criada 
para mostrar seu produto de forma autêntica e criativa; 

4. Ser embaixadora da marca inclui uma série de promoções sociais, como 
posts semanais, ou a inclusão de pelo menos uma postagem no blog ao 
longo do mês. O preço é independente dos resultados esperados, podendo 
ser negociado como sugestão na troca de: descontos para os seguidores a 
fim de incentivá-los, recebimento dos produtos/serviços e etc; 

3. As avaliações de produtos ou serviços incluem publicações completas 
dedicadas à sua marca ou serviços, através de reviews honestos; 

5. Como blogueira convidada, inclui divulgação voltadas exclusivamente 
para o site da sua marca/serviço, outrossim, pode incluir conteúdo social, 
exibidos ao vivo para fins de engajamento.
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