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BIO
A mineira Lú Bittencourt, 28 anos é formada em Design de Moda e pós 
graduada em Marketing. É modelo fotográfica a três anos e como ama posar 
para as câmeras, tem uma desenvoltura natural e está sempre se atualizando 
das tendências do universo feminino.

Recém chegada à cidade de São Paulo, equilibra sua carreira entre duas 
grandes paixões: a moda e o esporte. Após o CrossFit, sua vida passou por 
grandes mudanças, trazendo hábitos mais saudáveis à sua rotina. Descobriu o 
mundo das corridas e seu próximo desafio é realizar o sonho de correr 21 km, 
uma meia maratona. 

Tem como propósito compartilhar suas vivências e aprendizados. Está sempre 
em busca de experiências marcantes, promovendo um estilo de vida mais 
saudável, leve e descontraído. 



L U Í Z A

@lubittencourtg

/lubittencourg
21K de seguidores

Seguidores:
22.852 K

Gênero:
59% Feminino

Alcance:
6,009

Faixa Etária:
25 - 34 anos

Impressões:
71.351

AUDIÊNCIA PÚBLICO

Localização dos seguidores:
Belo Horizonte, São Paulo e 
Rio de Janeiro.

https://www.instagram.com/lubittencourtg/
https://www.instagram.com/lubittencourtg/
https://www.instagram.com/lubittencourtg/


BENEFÍCIOS
    

Com a ajuda de um 
Influenciador, você 
consegue alcançar maiores 
objetivos de forma mais 
eficaz para atingir um 
público específico. 
Formadores de opinião 
virtuais ilustram uma 
representatividade e tem 
uma relação muito próxima 
do público.

RETORNO

Ao manter uma parceria 
com influenciadores 
digitais, as empresas 
aumentam 
significativamente a 
visibilidade em relação ao 
público alvo. Dessa forma, o 
influenciador passa a ser 
um efetivo meio de 
comunicação entre as 
marcas e os consumidores.

OBJETIVOS

RELEVÂNCIA

Já pensou se sua marca 
pudesse chegar pra 
milhares de pessoas com a 
mesma relevância da 
indicação de um amigo? 
Porque só pensar?
Influenciadores trazem 
mais relevância e alcance a 
sua marca.



Modelo 
Fotográfica

Sport 
Motivator

Divulgação 
no Instagram

SERVIÇOS

Lookbook
Presença 
em LojasShowroom

Testes e 
Reviews Vídeos

Posts e 
Stories

      Ensaio Verve 

http://www.instagram.com/verve_sp/


PORTFÓLIO



Shooting Pinko By Miia - Coleção Inverno 2018 Shooting Sécia Modas - Coleção Verão 2019 Ensaio para NuiNui - Coleção Inverno 2018

https://www.instagram.com/pinkobymiia_/
https://www.instagram.com/seciamodas/
https://www.instagram.com/nuinui.oficial/


Ensaio fitness LegBox Campanha Creative Salon por Peter MenezesEnsaio para NuiNui - Coleção Inverno 2018

https://www.instagram.com/legbox/
https://www.instagram.com/creativesalonbeautyartisans/
https://www.instagram.com/petermenezes/
https://www.instagram.com/nuinui.oficial/


INVESTIMENTO

CAMPANHA

10 LOOKS 
1 FASHION FILM

R$ 1.700,00

Campanha com a equipe 
da Luíza.
Envio de três fotos por look, 
em alta qualidade, tratadas 
para a marca, entregues 
em até 7 dias. 
Vídeo de no máximo 1 
minuto para o feed e 
stories do instagram.

SHOOTING 

5 LOOKS

R$ 500,00

10 LOOKS 

R$ 900,00

Produção da modelo, não 
inclui divulgação. 
Envio de três fotos por look, 
em alta qualidade, tratadas 
para a marca, entregues 
em até 7 dias. 

PRESENÇA 

3 horas de presença no 
seu evento, com até 10 
trocas de looks. 

1 post de look no feed do 
Instagram.

Stories com o convite, 
mostrando 5 looks e o 
evento no geral.

R$ 1.000,00 

DIÁRIA 

MEIA DIÁRIA (4 horas) 

R$ 500,00

COMPLETA(8 horas)

R$ 900,00 

Produção completa, 
fotógrafo, maquiagem, 
cabelo e locação por conta 
do contratante. 

Não inclui divulgação. 



INVESTIMENTO
DIVULGAÇÃO NO INSTAGRAM

POST NO FEED 

1 POST

R$ 300,00 + look 

3 POSTS

R$ 800,00 + looks 

Incluso cabelo, maquiagem, 
fotógrafo e locação. Envio de três 
fotos tratadas para a marca, as fotos 
podem ser profissional ou selfie. 

STORIES

1 STORIE

R$ 100,00

4 STORIES

R$ 350,00 

No espelho da casa da modelo ou 
como recebidos. Divulgação no 
Instagram da modelo e os vídeos 
serão enviados para a marca 
repostar. 

STORIES NO PROVADOR 

10 LOOKS 

R$ 850,00

Stories gravados no interior da loja, 
vestindo, mostrando os detalhes 
dos looks e as novidades da marca. 
Todos postados no Instagram e 
enviados para o cliente.



(31) 9 8237-6336

luizabittencourtg@gmail.com

CONTATO

@lubittencourtg

Embaixadora Beauty Week Brasil

https://www.instagram.com/lubittencourtg/
https://www.instagram.com/lubittencourtg/
https://www.instagram.com/lubittencourtg/
https://www.instagram.com/beautyweekbrasil/

