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                      Sobre o blog 

 O blog “garota rebelde ”  é um espaço 
virtual de ideias. Possui grande parte do 
seu conteúdo voltado ao publico feminino. 
Lançado oficialmente no dia 13/07/2015 o 
blog já esta dando certo chegando a 1.247 
visitantes diários. Tendo já uma media de 
5 post por semana sobre; maquiagens, 
dicas para o cabelo, moda,etc. 

 



Sobre a autora 

 Nascida no dia 31 de outubro de 

2001...Com 13 anos esta cursando 

informática e gestão financeira, estudante. 

Adora o que faz no blog, sempre gostou 

de aprender e aperfeiçoar suas técnicas e 

agora estará passando essas dicas para 

outras garotas.  



Características do blog 

 Nome: garota rebelde – wordpress.com 

 Endereço- 

https://wwwskatergirls.wordpress.com/ 

 Dona do blog – Lorrayne rosa 



Por que se anunciar em um blog? 

 As blogueiras hoje em dia são umas das 
mais formadoras de opiniões, expondo sua 
critica sincera sobre o um determinado 
produto.Passando confiança a seu leitores 
podendo assim aumentar a venda de um 
produto. 

 Anunciar em um blog é sem duvidas um 
ótimo custo para benefícios! 



Sobre os leitores 

 84% são públicos femininos 

 Entre 14 a 22 anos  

 16% são públicos masculinos 

 Entre 16 a 25 anos 

 



leitores 

 Leitores do E.U.A         .714 

 Leitores do Brasil          .186 

 Leitores da  frança         .42 

 Leitores do Japão            .29 

 Leitores do Canadá         .28 



Formatos e preços de anúncios disponíveis 

 (banners, publieditoriais, divulgação em 

redes sociais, posts, etc.) 

 Os preços serão tratados de acordo com 
cada empresa. E pelo meu e-mail. 

 E-mail – lorraynerosa@live.com  

mailto:lorraynerosa@live.com


Formato banners  

 Banner lateral a direita 

 Banner inferior/final da página  

 Publieditorial( texto blog) 

 



Custos publibanners  

Período  Banner lateral Banner inferior Banner in post 

    30 dias   R$ : 40,00    R$ : 20,00 Banner texto do 

cliente:    

R$ :70,00 

    60 dias 

 

  R$ : 70,00    R$ : 50,00 

    90 dias   R$ : 90,00    R$ : 70,00 Banner texto da 

blogueira:             

R$:  90,00 

   12 meses 

 

  R$ : 490,00    R$ : 390,00 



Campanhas patrocinadas 

 O material deverá ser entregue com 

antecedência. A divulgação será feita de 

acordo com a entrega dos materiais. 

 Todo o conteúdo será publicado no blog, 

assim que ficar pronto. A mesma coisa 

para o cliente que enviar o material já 

elaborado . 

 *conforme a tabela anterior 



Resenhas de produtos  

  as resenhas são feitas das seguintes 
maneiras: 

 -texto da bloqueira analisando o produto. 

 -fotos em post. 

 -resenha em post. 

 -divulgação da marca/loja nas redes 
sociais. 



 Entre em contato  

 E-mail – lorraynerosa@live.com 

 ou       - lorraynerosa@outlook.com.br 

  telefone (fixo) +55 (34) 3227-0854 

 Celular(whatsapp) +55 (34) 92155-0670 
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