
 Comer, Rezar, Viajar



Marjorie e Saulo são um casal dinâmico que
curtem as coisas boas da vida! 
 
Ela engenheira e ele geógrafo, amam as atividades
ao ar livre, assimilar novas culturas, gastronomia
e uma boemia.
 
Estão sempre planejando alguma viagem e
aproveitam todas as folgas, feriados e férias para
conhecer um novo pedacinho do mundo.
 
Ela ama fazer poses e ele apaixonado por fotos,
formaram um casal perfeito para viajar e
compartilhar cada detalhe das viagens com
amigos e seguidores.



ORIGEM

A paixão por viajar começou em 2014 quando fizemos a
primeira viagem internacional para Nova Ypork. Desde

então essa paixão só aumenta, já foram mais de 25
países e centenas de cidades visitadas.

Mas foi só em 2016, durante o planejamento da viagem
para Ásia que surgiu a ideia de compartilhar as dicas
pelo instagram e blog, após tantos pedidos e dúvidas

dos amigos.
Desde 2016 compartilhamos as dicas pelo instagram, e

agora em 2019 conseguimos materializar o blog também.



NOSSO PÚBLICO NO INSTAGRAM

+ 27.100 seguidores
238,4K

IMPRESSÕES
105,4K

ALCANCE
4,4K
VISITAS AO

PERFIL
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https://www.instagram.com/comerrezarviajar/?hl=pt-br


POST DE MAIOR DESTAQUE

6.336
CURTIDAS

90,4K
ALCANCE

COMENTÁRIOS
141 6.948

SALVARAM
470

ENVOLVIMENTO

112,1K
IMPRESSÕES

Número de contas únicas
 que viram a publicação

Número de contas únicas 
que viram, curtiram ou
salvaram a publicação

Número total de vezes 
que a publicação foi vista

https://www.instagram.com/p/BwiY0zlBWKp/?utm_source=ig_web_copy_link


Reposts
+ 50 

Incluindo destaque na
@revistaqualviagem

https://www.instagram.com/p/BxPplkFh0Df/?utm_source=ig_web_copy_link


ESTATÍSTICA COMPLETA E ATUALIZADA

CLIQUE
AQUI

https://kuak.com/marjorie.campos/kleIc5tgdBybN0U9pRc92wIfn


EXEMPLOS DE FEEDBACKS DE SEGUIDORES 



EXEMPLOS DE INFLUÊNCIA NA NOSSA REDE SOCIAL



MOTIVOS PARA INVESTIR EM MKT DIGITAL
Atrair novos clientes e alavancar as vendas;

Gerar valor e aumentar visibilidade do seu negócio;

Cerca de 74% das pessoas pesquisam na internet antes de

comprar produtos (Fonte: IAB Brasil);

Necessidade de presença no Mercado Digital frente aos

concorrentes;

Segmentação mais eficiente e direcionamento para seu público

alvo;

Melhor custo-benefício comparado com os altos investimentos

em métodos tradicionais de marketing



SERVIÇOS E PARCERIAS
PUBLIEDITORIAL: Utilizar produtos ou serviços da marca, e fazer a “Resenha” sobre a experiência

de forma clara e objetiva, compartilhando com nossos seguidores, em todas as nossas redes

sociais.

PERMUTA: Utilizar os serviços ou produtos de nossos parceiros, vivenciando e experimentando com

o intuito de indicar aos nossos seguidores de forma espontânea em nossas redes sociais.

PRESS TRIP: Aceitamos convites para participações em eventos e afins com objetivo de criar

conteúdo de qualidade para os seguidores, divulgando sua empresa ou serviço.

TUTORIAIS NO YOUTUBE OU STORIES: Através de determinado produto ou serviço, explicar ou

somente mostrar experimentando/utilizando. Uma forma sutil de divulgação com efeito bastante

positivo, pois aparenta ser mais natural e espontâneo aos seguidores.



PORQUE FAZER UMA PARCERIA COM @COMERREZARVIAJAR

1. Encaramos o Blog com seriedade, mas fazemos com prazer, amor e dedicação;

2. Prezamos pela qualidade de informação para nosso público, principalmente com relação às

fotos e vídeos;

3. Nossos posts (nas redes sociais) chegam a alcançar 5 vezes o número de seguidores, ou seja,

potencializamos o número de contas alcançadas;

4. Nos preocupamos em passar informações completas para o público de todos os lugares que

visitamos;

5. Respondemos 100% das dúvidas dos seguidores, estreitando cada vez mais a relação e

fortalecendo a confiança deles no nosso trabalho;

 



CONTATO
comerrezareviajar@gmail.com

www.comerrezarviajar.com.br

(21) 99795-1850
(21) 99699-4610

comerrezarviajar

Residência: Niterói/RJ


