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POR QUE
BLOGS/
ANUNCIAR
NA
INTERNET?

Blogs são sites que possuem estruturas que permitem a
atualização rápida de conteúdo a partir dos chamados
posts ou artigos.
São uma excelente possibilidade de divulgar marcas,
serviços ou produtos, pois possuem acessos frequentes,
o seu público é fidelizado e mais bem dispostos à serem
atingidos por publicidade do que em muitos outros
meios.

VEJA MAIS DADOS:
• Há 120 milhões de usuários de internet no Brasil.
Fonte: UNCTAD
• Mais da metade dos domicílios brasileiros acessam a
internet.
Fonte: IBOPE
• O povo brasileiro é o que passa mais tempo na
internet no mundo. Ficamos conectados, em média,
20h/semana.
Fonte: IBOPE/iMasters
• Smartphone é o aparelho nº 1 para acessar internet
no Brasil.
Fonte: IBOPE
• 81% dos jovens brasileiros estão online.
Fonte: IBGE/´Pnad
• 95% da população global vivem em áreas cobertas
com redes de celular.
Fonte: União Internacional de Telecomunicações
• 1 em cada 5 pessoas mudam de opinião após leitura
em Blog sobre determinado assunto.
Fonte: IPSOS
• Quase metade dos usuários da internet lê blogs.
Fonte: Estadão

CATEGORIAS

DO BLOG

ACONTECE AQUI
Estar Bem Aos 40 é um blog que
aborda temas em evidências no
cotidiano das pessoas.
Com dicas de beleza, saúde, esporte e
alimentação.
O conteúdo proposto por Simone
Mendes, mostra sua experiência.
Além de informar, ela compartilha o
conhecimento e experiência que
adquiriu desde os 25 anos, quando
passou a se cuidar melhor.

TV E REVISTA

ALIMENTAÇÃO

BELEZA

DICAS DE MODA

FITNESS
Blog da Simone Mendes no G1
Só no G1 há mais de 53 milhões de visitantes únicos
511 milhões de páginas visitadas por mês
e passam pelo menos 2 minutos online
g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/
blog/simone-mendes

LIFESTYLE

RECEITAS
Facebook: 13 mil seguidores
Instagram: 608 seguidores
YouTube: Mais de 3.500 seguidores
30 mil assinantes em Uberlândia-MG
e 2.500 em Araguari-MG

SUPERAÇÃO

@simone.mendess

CONTA VERIFICADA

+ de 170 mil SEGUIDORES
PERFIL DAS CIDADES

INSTAGRAM
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MÉDIA DE CURTIDAS MÉDIA DE
POR POSTAGEM:
COMENTÁRIOS:
de 4.500 a 5.000
de 60 a 70

ENGAJAMENTO

200 mil

seguidores

@simonemendes40

+ de 21 mil
SEGUIDORES

BLOG

FACEBOOK

quase

simonemendess.com.br

+ de 4 mil
visitas diárias

CLIENTES e PARCEIROS

PUBLICIDADE e PALESTRAS
SORTEIOS
FACEBOOK

STORIES
Produtos e serviços serão
expostos em vídeos nos
stories do Instagram e Facebook.
Fazendo com que os seguidores
tenham mais detalhes sobre
os ítens divulgados.

PUBLIPOST
Esta é uma das formas de
publicidade mais utilizadas
em redes sociais. Onde um produto
é anunciado de forma mais
humana e atinge os seguidores
de forma mais precisa.

PALESTRAS
Um ótimo complemento das
postagens feitas no Blog é a
Palestra "Estar Bem aos 40"
onde a Simone conta sua
trajetória de vida,
sua superação e como foi
a motivação ao longo
do processo.

BLOG
• Matérias detalhadas sobre
um produto ou serviço
• Banners Laterais:
- 260x260px
- 260x100px
--------260px--------

--------260px-------BANNER

---100px---

INSTAGRAM

Produtos e serviços serão
utilizados como parte da
publicidade, como
sorteios para os seguidores.

--------------260px--------------

BANNER

Os banners que ficam na lateral direta
do Blog permitem uma publicidade rápida
e bem objetiva do produto ou serviço.
Enquando a matéria permite uma
experiência mais profunda sobre o
item descrito no texto.

@simone.mendess
@simonemendes40

www.simonemendess.com.br

