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O Viajadora é um blog feito por duas amigas de infância que amam viagens de aventura e 

cotato com a natureza e conhecer diferentes lugares pelo mundo. De tanto dar dicas para os 

amigos, decidimos criar o site em 2013 para compartilhar informações sobre destinos nacionais 

e internacionais.

Além das dicas de viagens, também fazem parte do conteúdo do Viajadora reviews de 

equipamentos, hospedagens, serviços turísticos em geral e sugestões de livros, filmes e 

músicas que reflitam, de alguma forma, a alegria da vida na estrada. 

Em janeiro de 2015 uma das autoras de mudou para Vancouver, no Canadá, vivendo na pele as 

novidades de quem vai morar fora. Foi aí então que surgiu uma área no site sobre a vida no 

Canadá. Com um crescente número de brasileiros interessados em sair do país, o Viajadora 

rapidamente se tornou referência para quem procura o Canadá para viver, ou apenas para 

passear.

Quem somos?



Jornalista desde que aprendeu a ler e escrever, Thaís se graduou pela 

Universidade Federal Fluminense e se especializou em Comunicação 

Integrada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e em 

Marketing Management pela Langara College, em Vancouver, Canada. 

Dedicou a maior parte de sua carreira à comunicação corporativa, até 

decidir mudar de rumo em 2014 para se dedicar ao que realmente ama: 

o jornalismo de viagem. Hoje, além de escrever para o Viajadora, é jor-

nalista freelancer e produz conteúdo para sites, revistas e jornais.

Thaís Freitas

Mariana Yusim
Publicitária graduada pela Universidade Federal Fluminense, Mariana 

mora em Niterói e desde 2007 trabalha em uma agência de propaganda, 

planejando e implementando campanhas de comunicação e marketing 

para grandes clientes como Coca-Cola, OLX, SCJ e GSK. Além de 

escrever para o Viajadora, é apaixonada por fotografia e está sempre-

procurando lugares novos e boas oportunidades para fotografar. Designer 

por necessidade, é também responsável pelo material gráficodo site.



Fazemos Parte:

www.abbv.net.br www.rbbv.com.br www.blogsoutdoor.com.br



Estamos presentes 

nas principais redes sociais: 

Facebook, Instagram e Twitter

67248
pageviews

36690
unique users

em média + de 100 likes por post 

5618
fãs no Facebook

20,3K
seguidores

no Instagram

FACEBOOK

Compartilhamos todos os posts feitos no 

blog, além de diferentes postagens com dicas 

de viagens e utilidades para os viajantes.

/VIAJADORA

INSTAGRAM

Postamos fotos de viagens com dicas e 

chamadas para os posts do blogs, fotos de 

produtos, de encontros de viajantes e de tudo 

o que tenha a ver com o universo de viagens.

@VIAJADORABLOG

TWITTER

Entramos há pouco tempo no Twitter e 

postamos informações rápidas sobre as 

novidades no blog e notícias

interessantes.

@VIAJADORABLOG

viajadora.com
números

tempo médio de 4:00 minutos no blog



Dados obtidos através de 

relatórios do Google Analytics

viajadora.com
leitores
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80%
novos

20%
retornam

92% Brasil

3% EUA 5% Portugal

30% SP | 20% RJ | 9% MG | 9% PR | 32% Outros

55% 10% 35%

40% 60%
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Dados obtidos através de 

relatórios do Google Analytics
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76%
novos

24%
retornam

82%Brasil

7% EUA e Canadá
3% Portugal

17% SP | 13% RJ | 9% MG | 9% PR | 52% Outros

52% 6% 42%

35% 65%
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Confiam em nossa opinião 

e consideram nossas dicas 

em suas decisões de viagem 

e compras.

Nos procuram para tirar dúvidas 

e pedir indicações de hospedagem 

e roteiros para suas viagens.

Costumam viajar por conta própria, 

mas recorrem a agências para aventuras

específicas, como, por exemplo, viagens 

de ecoturismo.

Gostam de dicas e buscam se 

familiarizar com aplicativos e 

gadgets que facilitem suas 

viagens.

viajadora.com
leitores



Espaço Publicitário:

SUPER BANNER
728 x 90 pixels
FORMATO
JPG, PNG, GIF, SWF
DISPONIBILIDADE
Todas as páginas
internas

QUADRADO
SIDE
336 x 280 pixels
FORMATO
JPG, PNG, GIF, SWF
DISPONIBILIDADE
Todas as páginas

QUADRADO 
FOOTER
336 x 280 pixels
FORMATO
JPG, PNG, GIF, SWF
DISPONIBILIDADE
Todas as páginas

ARRANHA-CÉU
300 x 600 pixels
FORMATO
JPG, PNG, GIF, SWF
DISPONIBILIDADE
Todas as páginas

Para valores, negociação e sugestão de outros formatos de anúncio no blog e nas redes sociais, entre 
em contato com a gente

SUPER BANNER
HOME
728 x 90 pixels
FORMATO
JPG, PNG, GIF, SWF
DISPONIBILIDADE
Home



Projetos Especiais:

Cobertura de eventos

Posts patrocinados

Reviews de hospedagem, passeios e serviços de viagem

Promoções e sorteios

Viagens patrocinadas

No viajadora.com

Para o seu negócio
Curadoria, produção de conteúdo e gerenciamento de redes sociais

Produção de conteúdo para sites e blogs

Nós estamos abertas a ouvir e conversar sobre projetos que não estejam aqui: adoramos ideias novas!

Produção de conteúdo e design para publicações impressas

Avaliação como cliente oculto (para hotéis, agências de viagem, restaurantes, etc)



Mas vale a pena anunciar em blogs?
Com certeza! 
Uma pesquisa realizada em 2012 pela Associação Brasileira de Blogs de Viagem (ABBV), com 
1.066 pessoas, revelou que:

- A maioria dos leitores de blog (52%) ganha mais de 10 salários mínimos por mês. 83% deles 

têm ensino superior completo ou mais.

- Os leitores de blogs de viagem são viajantes frequentes, fazendo diversas viagens pelo Brasil e 

pelo menos uma ao exterior todos os anos.

- 70% deles usam blogs de viagem como fonte de consulta para a escolha do destino de 

viagem.

- 96% dos leitores afirmam já ter seguido alguma dica de blogs de viagens.

- 69% dos entrevistados afirmaram acessar os blogs de viagem mesmo quando não têm via-

gens em vista, apenas para ler os relatos dos blogueiros.

- 53% dos leitores afirmaram confiar em posts patrocinados, desde que corretamente identifi-

cados.

A pesquisa completa está disponível no endereço: http://pt.slideshare.net/abbv_brasil/pesquisa-abbv-v5



E-mail: viajadoras@viajadora.com

Telefones: +55 (21) 99145.2021 - Mariana Yusim | +1 (778) 321.3779 - Thaís Freitas


