
Blog de Viagem – Mídia Kit 2017 



WEB SITE 
WWW.PASSEANDOALIMPO.COM.BR 

 Home Page do  site 



Publicações no Instagram do Passeando a Limpo, a rede social do momento. 

INSTAGRAM 
@PASSEANDO_A_LIMPO 



Fan Page do Passeando a Limpo 

FACEBOOK 
FACEBOOK/PASSEANDOALIMPO 



HISTORIA 

O Passeando a Limpo nasceu a pouco mais de um ano e aos poucos 

está conquistando cada vez mais o espaço neste novo mercado de 

Blogs de Viagem 

Já foram 92 artigos publicados e mais de 220.000 paginas 

visualizadas por mais de 51.000 visitantes únicos que estão em 

busca de informações relevantes das quais disponibilizamos de 

forma gratuita. 

 

Instagram –  (@passeando_a_limpo) São + de 46,9 mil seguidores 

Instagram – (#passeandoalimpo) São + de 30,7 mil compartilhamentos 
Facebook – (passeandoalimpo) São mais de 1,5 mil seguidores 

YouTube – (passeandoalimpoo) São mais de 186 mil visualizações 

 

  

NOSSOS ACESSOS 

https://www.instagram.com/passeando_a_limpo/
https://www.instagram.com/passeando_a_limpo/
https://www.instagram.com/explore/tags/passeandoalimpo/
https://www.instagram.com/explore/tags/passeandoalimpo/
https://www.facebook.com/passeandoalimpo
https://www.youtube.com/c/passeandoalimpoo


PASSEANDO A LIMPO NA 
MÍDIA 
   

Revista Viajar Pelo Mundo – Edição de Janeiro´16 

 

Revista Viajar Pelo Mundo – Edição de Março´16 

 

Azul Magazine – Edição de Abril´16 

 

E-Dublin – Entrevista: Blogueiros pelo Mundo 

 

Revista Ludovida – Entrevista veiculada em Setembro´16 

 

Revista Viajar Pelo Mundo – Edição de Janeiro´17 

 

Somos membros da Rede Brasileira de Blogueiros de Viagem 

 

Somos Blogueiros da Revista Qual Viagem 

 

 

 

http://www.revistaviajar.com.br/
http://www.revistaviajar.com.br/
http://www.azulmagazine.com.br/v1/?p=500
https://www.e-dublin.com.br/blogueiros-pelo-mundo-de-dublin-a-joiville/
https://www.e-dublin.com.br/blogueiros-pelo-mundo-de-dublin-a-joiville/
https://www.e-dublin.com.br/blogueiros-pelo-mundo-de-dublin-a-joiville/
http://ludovica.opopular.com.br/
http://ludovica.opopular.com.br/
http://www.revistaviajar.com.br/
http://www.rbbv.com.br/
http://www.rbbv.com.br/
http://www.rbbv.com.br/
http://www.rbbv.com.br/
http://www.rbbv.com.br/


NOSSOS PARCEIROS 

 Booking.com (Maior portal de hotéis do mundo) 

 

 Rentalcars (Uma das locadoras referencias no mundo) 

 

 Eurorail (A principal companhia de trens da Europa) 

 

 Ticket Bar (Empresa que vende tickets das principais atrações da 

Europa) 

 

 Submarino Viagens (Um dos maiores portais de viagens do Brasil) 

 

 Real Brasil (A maior rede de seguradoras de viagem do Brasil) 

 

 Cascanéia (Maior parque aquático de Santa Catarina) 

 
 

 

 



JÁ PASSARAM POR AQUI 

 Domes Acryflon (Um dos principais fabricantes do Brasil) 

 

 Mein Haus Hostel (Hotel da cidade de Balneário Camboriú) 

 

 Hotel Porto Sol Beach (Resort na cidade de Florianópolis) 

 

 Mondial (Uma das principais seguradoras de viagem do Brasil) 

 

 Pedra da Ilha (Pousada na cidade de Penha) 

 

 Hotel Internacional Gravatal (Resort na cidade de Gravatal) 

 

 Pousada Morada dos Canyons (Pousada na cidade de Praia Grande) 

 

 Parador Casa da Montanha (Hotel na cidade de Cambará do Sul) 

 

 Villa Bella Hotel Conceito (Hotel na cidade de Gramado) 

 

 Casa da Montanha (Hotel na cidade de Gramado) 

 



JÁ PASSARAM POR AQUI 

 

 Casa da Montanha (Hotel na cidade de Gramado) 

 

 Laghetto Pedras Altas (Hotel na cidade de Gramado) 

 

 Di Paolo (Famoso restaurante na cidade de Gramado) 

 

 Snowland (Único Parque de neve do Brasil na cidade de Gramado) 

 

 Dreamland (Grupo com diversas atrações na cidade de Gramado) 

 

 Mundo a Vapor (Atração da cidade de Canela) 

 

 Entre outros..... 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



DADOS ANALÍTICOS DO SITE 



PLANO DE NEGÓCIO 

 

- Seu conteúdo exposto para mais de 9 mil potenciais clientes 

mensalmente no site do Passeando a Limpo (Média dos últimos 6 

meses) 

 

- Seu conteúdo visualizado mais de 56 mil vezes por mês no site do 

Passeando a Limpo (Media dos últimos 6 meses) 

 

- Seu conteúdo exposto para mais de 46 mil potenciais clientes no 

Instagram do Passeando a Limpo 

 

- Seu conteúdo exposto para pouco mais de 1,500 potenciais 

clientes na Fan Page do Passeando a Limpo 

 

- Suporte para administração de investimento no Facebook (A maior 

rede social do Mundo) 



INVESTIMENTOS 
SITE – Banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes Sociais 

     Cabeçalho – 728 x 90 

        Centro  – 728 x 90 

    Rodapé  – 728 x 90 

          Lateral  – 300 x 250 



INVESTIMENTOS 

SITE – WWW.PASSEANDOALIMPO.COM.BR 
- Banner Top – R$ 350,00 
- Banner Lateral – R$ 200,00 
- Banner Centro Home – R$ 100,00 
- Banner Rodapé – R$ 200,00 
 
INSTAGRAM/FACEBOOK – PASSEANDO A LIMPO 
- 2 Publicações – R$ 200,00 

 
PACOTE MENSAL 
- Banner Top + 4 Publicações(Instagran + Facebook) – R$450,00 
- Banner Lateral 4 Publicações(Instagran + Facebook) – R$300,00 
- Banner Centro Home 4 Publicações(Instagran + Facebook) – R$200,00 
- Banner Rodapé 4 Publicações(Instagran + Facebook) – R$300,00 

 



INVESTIMENTOS 

HOTEIS (REVIEWS) 
- O hotel disponibiliza um período para nossa estadia (data a negociar); 
- Faremos um review sobre as instalações e atrativos do estabelecimento; 
- Faremos um vídeo para incluir na matéria; 
 

PUBLIPOST 
- São posts (matérias) que são ligados diretamente com propaganda de algum 
produto ou serviço. Não criamos os posts, simplesmente divulgamos em nosso 
site. 
 
PRESTRIP 
- São visitas a convite do estabelecimento/região onde serão relatadas em um 
texto todas as informações que o contratante tem interesse em divulgar em 
nossas redes sociais. 
 
                                 SOLICITE O ORÇAMENTO 



CONTATOS 

E-MAIL 

contato@passeandoalimpo.com.br 

juliane@passeandoalimpo.com.br 

 

TELEFONE/ WHATS APP 

(47) 99669-3222 – Elisandro 

(41) 99899-7044 – Juliane 

 

INSTAGRAM 

@passeando_a_limpo 

 

FACEBOOK 

www.facebook.com/passeandoalimpo 

 

CIDADE ATUAL: 

Joinville - SC 

 

mailto:contato@passeandoalimpo.com.br
mailto:juliane@passeandoalimpo.com.br
http://www.facebook.com/passeandoalimpo

