ONDE IR BC
MELHORES OPÇÕES GASTRONÔMICAS NA REGIÃO

44 MIL
Seguidores

1,9 MIL
Curtidas

SOBRE NÓS

CONTATO
INSTA

@ondeirbc

FACE

Onde ir BC

PHONE

+55 47 988310806

EMAIL

ondeirbc@yahoo.com

Nossa constante visita a novos lugares, nos
levou a criar o Onde ir BC, com o objetivo de
facilitar a escolha de quem não sabe onde ir.
Hoje, somos o maior perfil do Instagram que
indica lugares para comer na região. Somos
uma plataforma de divulgação diferenciada
para restaurantes, bares, cafés, eventos e
várias outras opções de lazer na região.

Visualizações no Instagram

IMPRESSÕES
700 mil
525 mil
350 mil
175 mil
0 mil

2016

2017

PÚBLICO E ATIVIDADE
62% mulheres e 38% homens
Seguidores de todas as idades, com
predominância entre 25 a 34 anos
Principais localizações: Balneário
Camboriú, Itajaí e Itapema
Alcance ultrapassa 32 mil por semana

ALGUNS DE NOSSOS
PARCEIROS
Outback Steak House
Paris 6
Estaleiro Guest House
Brava Suhi
Bacaedi, GreyGoose e Bombay Sapphire
Tai Oriental Cuisine
Max's Ristorante
Royal Trudel

2018/1

2018/2

2019

MAIS VISIBILIDADE PARA
SUA EMPRESA
Nossas mídias no Instagram possuem em
média 700 mil visualizações por semana, por
pessoas que talvez não conhecessem sua empresa.
Com o passar do tempo, as visualizações só tendem
a aumentar, sendo este, um investimento de alto
retorno e excelente custo-benefício.

COMO FUNCIONA A PARCERIA?
Entre as formas de divulgação, estão as postagens no stories (vídeos de 24 horas), postagem no
instagram/facebook, inaugurações, lançamentos e sorteios. Consulte os valores.
Durante nossa visita, pedimos que a casa nos deixe com a livre escolha de conhecer o cardápio e
escolher uma sugestão que julgarmos ser atrativa para o post e para os seguidores, já que o
intuito é compartilhar a experiência de uma forma mais intensa e detalhada para que eles se
interessem em conhecer o estabelecimento. No caso de produtos sob encomenda, solicitamos as
mesmas considerações acima.
*Para a produção do texto, edição das fotos, vídeos e publicação, precisamos de no mínimo 7 dias
corridos.
Atenção: visando prezar a excelência e comprometimento com nossos seguidores e respeito com
nossos contratantes, não postaremos em casos de avaliações regulares ou ruins.

OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

STORIES

STORIES + FEED

Postagem de até 4 (quatro) stories* no

Degustação dos produtos

Instagram e Facebook, imagens em

disponibilizados pela empresa;

formato digital fornecidos pela

Produção de fotos e vídeos sobre a

empresa, com ou sem degustação de

experiência, para a 1 (uma) postagem no

produtos.

feed e stories.

OPÇÃO 3

OPÇÃO 4

INAUGURAÇÃO

SORTEIO**

Postagem de até 4 (quatro) stories*,

Postagem da foto oficial do sorteio no

sobre a inauguração ou lançamento,

feed***;

um ou dois dias antes do evento;

Duração de até 7 (sete) dias;

Presença na inauguração;

Uma das regras oficiais, é seguir o

Degustação dos produtos

perfil da empresa que disponibilizou o

disponibilizados pela empresa;

sorteio, no Instagram;

Produção de fotos e vídeos sobre

Postagens nos stories, durante a

experiência, para a 1 (uma) postagem

semana do sorteio, para lembrar os

no feed e stories.

seguidores de participar;
Realização do sorteio através do site:
www.sorteiogram.com.br.

*Nas opções 1 e 3, todas as imagens para postagens nos stories, devem ser disponibilizadas
pelos contratantes, em formato digital e em alta resolução.
**O sorteio poderá ser realizado apenas se as opções 1, 2 ou 3, já tiverem sido feitas.
***Foto oficial do sorteio, deverá ser disponibilizada pelos contratantes, em formato digital e
em alta resolução. Caso preferir, nossa assessoria pode produzir. Consulte valores.

