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Mídia Kit
MonaGrossa 

Oficial

Aqui você vai conhecer mais sobre quem somos 
nós e como trabalhamos.

Apresentaremos nosso trabalho no Instagram, no 
Facebook, nossa cobertura de grandes eventos, 

nossas parcerias, opções para anunciantes e lá no 
finalzinho tem o nosso contato.



Bom humor está no nosso DNA!
Criamos a MonaGrossa Oficial para falar sobre temas diários da 

nossa vida, focando no bom humor, arte e entretenimento, sempre 
com aquela pitada a mais de sinceridade!



Instagram - Seguidores

Hoje o perfil no Instagram @MonaGrossaOficial
vem se posicionando como importante veículo 

para a MonaGrossa Oficial!

Com crescimento acelerado conta até o 
momento com 55 mil seguidores

Destacam-se hoje, como origem dos 
nossos seguidores as cidades de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte e Manaus.

Fonte: Instagram/Janeiro 2019



Instagram - Alcance

Nos últimos 28 dias, nosso Instagram alcançou mais de 2.284,146 contas diferentes e tivemos 
nossas publicações impressas nessa rede social mais de 7,5 milhões vezes. Números excelentes 

que mostram o altíssimo engajamento que a MonaGrossa Oficial possui

Fonte: Instagram/Novembro e dezembro 2018 + Janeiro 2019



Instagram –
Aspectos demográficos

Hoje no perfil da MonaGrossa
Oficial no Instagram temos o
predomínio do público
feminino que representa 89%
dos fãs.

A faixa etária mais atingida
está entre os 18 e 44 anos,
com destaque para a faixa
entre 25 e 34 que
corresponde a quase metade
dos fãs da MonaGrossa Oficial
no Instagram.



Instagram 
Postagens Destaque

Nossas postagens no 
Instagram tem atingido um 

engajamento crescente, cada
vez mais pessoas interagem e 
mais fãs são impactados com 

os conteúdos da 
@MonaGrossaOficial



Instagram Postagens Destaque



Instagram Stories Destaque

Os Stories são uma poderosa
ferramenta de divulgação de
nossas postagens pois contam
com uma altíssima taxa de
visualização.



Curtidas na página MonaGrossa Oficial - Facebook

Já são mais de 34 mil fãs, 
sendo a maior parte do Brasil 
onde se destacam as cidades 
de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Curitiba, Porto Alegre e 
Manaus como as que 

mais acompanham o canal.

Fonte: Facebook/janeiro 2019



Mensalmente estamos atingindo mais 
de 3,2 milhão de pessoas no Facebook

Nos últimos 28 dias 
alcançamos 3.280.936 pessoas 

altamente engajadas e 
apaixonadas pelas postagens da 

MonaGrossa Oficial 
(facebook.com/monagrossaoficial)

Alcance crescente + engajamento alto = bons resultados

Fonte: Facebook/Dezembro 2018



Até onde está chegando a MonaGrossa Oficial?

Hoje chegamos a mais de 
45 países pelo Facebook, 

no Brasil alcançamos 
todas as regiões, 

com destaque para as 
cidades de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Curitiba e 
Porto Alegre

Fonte: Facebook/Dezembro 2018



Facebook – Aspectos demográficos - gênero

91% das pessoas que 
curtem a MonaGrossa

Oficial no Facebook são 
mulheres com destaque 
para a faixa etária entre 

18 e 44 anos.

Alta concentração de 
público feminino traz um 
maior nível de interação 

para a página.
Fonte: Facebook/Janeiro 2019



Facebook – Aspectos demográficos - Relacionamento e Educação

O público que acompanha a MonaGrossaOficial, conforme dito anteriormente é formado na maioria por 
mulheres, 57% de nossos fãs são pessoas solteiras, sendo 61% com nível universitário.

Fonte: Facebook Audience Insights /Janeiro 2019



Postagens destaque



Cobertura de Eventos

• Show da banda 30 Seconds To Mars;

• Z-Festival – Com Camila Cabello, Vitor Kley, Ana Vitória, Zeeba e Cat Dealers;

• Solid Rock – Com as bandas Black Star Riders, Alice In Chains e Judas Priest;

• Show de lançamento Nicolas Cândido no Hard Rock Café Curitiba;

• Festa da Pablo - Com Pablo Vittar, Iza e Mateus Carrilho;

• Show New Order;

• CCXP18 – Comic Con Experience em São Paulo;

• Cabarelle Tropical – Com discotegem da Dj Mona Grossa Oficial.



Parcerias de destaque - 2018



Tipos de Mídia - Capa Temporária de Facebook

Anúncio de capa para Facebook em imagem ou vídeo



Tipos de Mídia - Postagem Facebook

Postagem no Facebook realizada na timeline da página com horário a escolha do anunciante



Tipos de Mídia - Postagem Instagram

Anúncio feito na 
timeline do perfil da 
página no Instagram 

e/ou stories também.



Outros serviços

• Artigo para blog;

• Memes personalizados;

• Criação de conteúdo para redes socias.

• Cliente destaque:
• Página Olha Só Kiridinha

• https://www.facebook.com/OlhaKiridinha/



Outros projetos

• Páginas:
• Alma Geeky – Geek – Criada em 2018;

• Portal Dicas do Dia - Decoração e dicas para casa – Criada em 2017;

• Alma das Cores – arte – Criada em 2013 pela fundadora do projeto Carol Soares.



Equipe MonaGrossa Oficial

Carol Soares – Design e Criação

Formação: Design Gráfico - PUC-PR

Rafael Toledo – Marketing e criação

Formação: Administração - UFPR

MBA em Marketing - USP



Contato MonaGrossa Oficial

Curitiba

Rafael Toledo dos Santos

monagrossaoficial@gmail.com

41 – 9 9916 4257 (whatsapp)

mailto:Monagrossaoficial@gmail.com

