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O Blog Dá para viajar? é um espaço para compartilhas dicas e
informações de destinos. Este espaço se destaca por se tratar de
viagens reais, feita para viajantes que também estão buscando
planejar sua viagem e precisam de informações valiosas que só
um viajante pode oferecer. Está online desde 2018 com milhares
de leitores mensais. Eu sou a Isabella , responsável pela
curadoria do blog e criação dos conteúdos existentes nele.

Redes e
espaços
Alguns
números

O blog é o espaço principal da criação de conteúdo, as outras
redes e espaços são um complemento na captação de tráfego
divulgando roteiros e dicas que o blog oferece.
Em todas as redes disponíveis a veiculação é diária de
conteúdos interessantes aos viajantes que acompanham.
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Relatório de acessos do
blog em dezembro de
2020
Número de usuários: 18mil
Número de sessões: 21mil
Quantidade de páginas visitadas: 25mil
Palavras-chave ranqueadas: 6.457
Lista de e-mail do blog: 1.202

Origem dos acessos
Buscas orgânicas 77,45%
Acessos diretos 19,42%
Redes sociais 2,45%
Referral 0,58%

serviços oferecidos
Publicidade no blog através de banners
em áreas específicas do site para
divulgação do seu produto/serviço
Divulgação e disparos nos grupos de
WhatsApp, Facebook e lista de e-mail.
Ambos previamente combinados e
sinalizados como propaganda aos leitores.
Publiposts em casos específicos, tratandose de um serviço que precisa estar
totalmente alinhado aos valores do blog

taxa de colaboração
Publicidade semestral: R$590
Dois banners de divulgação que poderão ser
alocados nos seguintes espaços: lateral,
rodapé e corpo do texto (em caso de post
específico) durante 6 meses.

Disparo grupos/listas: R$90
Este serviço inclui o disparo de mensagem
em texto nos seguintes espaços: Grupos do
WhatsApp, grupo do Facebook e lista de
email. Um disparo por vez.

contato
Telefone / E-mail
(21) 99689-5491 / contato@daparaviajar.com.br

Sites / Redes Sociais
www.daparaviajar.com.br
instagram.com/daparaviajar
pinterest.com/daparaviajar
facebook.com/daparaviajar
daparaviajar.com.br/grupo-de-whatsapp

