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Rodrigo de Lorenzi | Canal Vino Série
Livros | Séries | Filmes

 



Canal Vino Série - desde 2018

TikTok @rodrigodelorenzi desde
2021

Colunista no portal de jornalismo
cultural A Escotilha
Jornalista formado pela PUCPR em
2014

Curitiba-PR
Pós-graduado em comunicação,

marketing e assessoria
Ganhador do prêmio Sangue Novo
no Jornalismo Paranaense em 2013

Olá! Meu nome é Rodrigo de Lorenzi,
sou jornalista, produtor de conteúdo
e assessor de imprensa

https://www.youtube.com/vinoserie
https://vm.tiktok.com/ZMRsyPYYo/


O Vino Série é um canal no YouTube para falar sobre séries,
filmes e livros de uma forma bem-humorada e descontraída,
mas sem deixar de lado a seriedade do conteúdo por meio
de resenhas opinativas e resumo.  Sempre com uma taça de
vinho na mão!

O canal no TikTok (@rodrigodelorenzi) é um projeto derivado
do canal no YouTube Vino Série. Com a proposta de fazer
resenhas de livros, filmes e séries - com foco especialmente na
literatura - o perfil alcançou 50 mil seguidores em apenas duas
semanas e segue crescendo constantemente, semanalmente, e
atualmente está com mais de 80 mil seguidores. Até o final do
ano deve passar a marca de 100 k. O objetivo é disseminar a
cultura para todos, divulgar livros bestsellers e outros mais de
nicho, sem pedantismo, provando que cultura é democrática e
merece ser consumida e analisada também de forma leve. 

https://www.youtube.com/vinoserie
https://vm.tiktok.com/ZMRsyPYYo/


TIKTOK
NÚMEROS E

PÚBLICO-ALVO

+ 85 mil seguidores
PÚBLICO

88.8% feminino 
x 

11.2% masculino

PRINCIPAIS INTERESSES

Livros - best seller
Livros clássicos

Filmes
Séries



ANALYTICS - ÚLTIMOS 60 DIAS
*atualizado em 27/09/2021



ANALYTICS - ÚLTIMOS 60 DIAS
*atualizado em 27/09/2021



OS VÍDEOS MAIS FAMOSOS

+700k +450k +100k +113k +90k
Após o vídeo, o livro 

"Tudo o Que Você Não Soube", da Fernanda Young, 
esgotou em 24 horas na Amazon



26% - 18 a 24 anos

42,9%  - 25 a 34 anos

24,3% - 35 a 44 anos

5,3% - 45 a 54 anos

NÚMEROS E
PÚBLICO-ALVO

+ 9 mil inscritos

PÚBLICO

62,1% feminino 

x 

37,9% masculino

FAIXA ETÁRIA



ANALYTICS - ÚLTIMOS 90 DIAS



OS VÍDEOS MAIS FAMOSOS

+15k +13k +11k +11k +11k



INSTAGRAM
NÚMEROS E

PÚBLICO-ALVO

+ 2 mil seguidores
PÚBLICO

70.7% feminino 
x 

29.3% masculino

20.6% - 18 a 24anos

41,9%  - 25 a 34 anos

23.2% - 35 a 44 anos

7,3% - 45 a 54 anos

FAIXA ETÁRIA



ANALYTICS - ÚLTIMOS 90 DIAS



Email: rodrigo.lorenzii@gmail.com
       vinoserieadm@gmail.com

Contatos

Celular/Whats | (41) 98764-2418
Rua Bento Viana, 620 - Apt 12
CEP: 80240-110 - Curitiba (PR)

@vinoserie @delorenzi@rodrigodelorenzi


