
ppt 



Carioca, publicitária e apaixonada (digamos que, talvez, 

viciada) por viagens. 27 países na bagagem e muitas 

histórias, micos, dicas e inspirações pra quem também vive 

(ou quer viver) uma VIDA MOCHILEIRA. 
 

O Vida Mochileira tem todos os relatos e textos de minha 

autoria, porque assim posso dividir tudo o que eu realmente 

vi e vivi nesse mundão.  
 

Já foram 27 países, 2 intercâmbios e 1 salto (forma fofa 

de dizer que larguei tudo) que transformaram a minha 

visão de mundo.  

 

Criado em 2016, o Vida Mochileira foi criado pra galera que curte 

relatos BEM descontraídos e detalhados. É pra galera que adora rir de 

uns micos e perrengues alheios, que quer se inspirar a fazer sonhos 

virarem realidade.  
 

É pra galera que cansou de ser passiva na própria vida e decidiu 

se mexer e - mesmo sem dinheiro - faz de tudo pra viajar!  

 

 

 
 



+ 520 inscritos no canal  

+ 450 visualizações por vídeo 

Crescimento semanal: + 30 inscritos 

 

 

 

+ 13.200 seguidores  

+ 1.200 seguidores acompanham os meus Instastories por dia  

Crescimento semanal: + 500 seguidores 

Média de 150.000 impressões por semana (aumentam durante as viagens)  

+ 360 participantes no grupo do Facebook compartilhando dicas entre si 

+ 600 seguidores na Fanpage 

BLOG VIDA MOCHILEIRA 

www.vidamochileira.com.br 

+ 1.700 leitores por semana 

http://www.vidamochileira.com.br/
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 Viagens de baixo custo; 

 Roteiros prontos de viagem; 

 Dicas de hospedagem; 

 Dicas de passeios; 

 Mochilão 

 

 

 

 

 Dicas de como viajar sozinho(a); 

 Destinos alternativos; 

 Relatos bem detalhados de viagem; 

 Planejamento financeiro; 

  Dicas de intercâmbio; 

 

 



 

MOCHILEIROS.COM 

+ 5.300 likes |  + 926 compartilhamentos |  + 1.000 comentários 

 

CATRACA LIVRE 

+ 4.400 likes |  + 605 compartilhamentos |  + 945 comentários 

 



 

LUGARES QUE EU GOSTARIA DE IR 

+ 3.800 likes |  + 375 compartilhamentos |  + 882 comentários 

 

GRUPO DE MOCHILEIROS 

+ 673 likes |  + 30 compartilhamentos |  + 136 comentários 

 



 

+ 2.982 Curtidas 

+ 116 comentários 

+ 101 mil impressões 

+ 92,4 mil de alcance 

+ 3.208 de envolvimento 

+ 2.362Curtidas 

+ 82 comentários 

+ 61,3 mil impressões 

+ 59,5 mil de alcance 

+ 2.510 de envolvimento 



 

+ 1.308 Curtidas 

+ 155 comentários 

+ 41,2 mil impressões 

+ 37,9 mil de alcance 

+ 1.532 de envolvimento 

+ 1.298Curtidas 

+ 74 comentários 

+ 13,6 mil impressões 

+ 12,2 mil de alcance 

+ 1.393 de envolvimento 





 
>>> SORTEIO NO INSTAGRAM 
 

Realizar sorteios no Instagram é uma forma de gerar 

envolvimento com o público ao mesmo tempo que promove sua 

marca e aumenta seu alcance  dentro de um determinado nicho. 
 

Além do crescimento dos seguidores, você gera visibilidade  pra 

sua marca e potenciais consumidores. 
 

O sorteio é realizado de forma conjunta entre o 

@vidamochileira e o anunciante. 

 

 

 

 

 

 

>>> RECOMENDAÇÃO NO INSTASTORIES 
 

(MÉDIA DE 1.200 VIEWS POR DIA) 
 

A recomendação no Instastories é feita de forma espontânea durante 

o dia-a-dia ou durante uma viagem. 

 

  Agregar valor ao produto/serviço; 

  Atribuir um valor sentimental ligado àquela viagem ou rotina; 

  Possibilidade de falar sobre o produto/serviço várias vezes 

por dia quantos dias forem necessários; 

  Criar curiosidade em quem assiste aos Instastories, tirando 

dúvidas sobre o produto/serviço via direct 

 

 

 

 

 



 
>>> MARCA APOIO NO INSTAGRAM 

(Esse formato é muito bom pra quem procura consumidores 

seguimentados para um nicho específico). 
 

Parcerias são sempre bem-vindas! E quando a marca está alinhada 

ao estilo de vida de quem a divulga e aos interesses do público que 

curte as postagem fica ainda mais fácil criar uma conexão real e 

verdadeira com os valores de todos os envolvidos. 
 

Se você acha que sua marca tem a ver com o meu estilo de vida 

e viagens e acha que sua marca se conecta com meu público 

oferecendo a ele um produto ou serviço de qualidade, entre em 

contato comigo pra alinharmos a melhor forma de realizar essa 

parceria. 
 

 Sua marca estará presente nos meus textos e marcada nas 

minhas fotos do Instagram (@vidamochileira); 

 

 
 

 

 



 
>>> RECOMENDAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS EM UM POST NO BLOG 

(Esse formato é muito bom pra quem procura consumidores seguimentados para um nicho específico). 
 

Após utilizar um produto ou serviço eu escrevo sobre a minha experiência no blog, com o intuito de indicar o que é bom pros meus leitores. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se eu gosto, eu super recomendo. Se eu não gosto, eu não 

recomendo, porque através do blog eu exponho a minha  

real opinião sobre as minhas experiências, tendo em vista 

que pessoas como eu um dia vão usar aquele produto ou 

serviço.  

 

 Se você acha que sua marca tem a ver com o meu 

estilo de vida e viagens e acha que sua marca se 

conecta com meu público oferecendo a ele um produto 

ou serviço de qualidade, entre em contato comigo pra 

alinharmos a melhor forma de realizar essa parceria. 

 

  Alta taxa de cliques direcionados ao seu site; 

  Conversão de leitores em potenciais clientes 

 

 
 

Post sobre o passeio Maya Bay Sleep Aboard realizado pela empresa Krabi Konnect 

http://vidamochileira.com.br/como-e-o-maya-bay-sleep-aboard-ko-phi-phi


 
>>> BANNER NO BLOG 
 

(MÉDIA DE 1.200 LEITORES POR SEMANA) 
 

Não existe um tamanho ou lugar padronizado, o blog está 

aberto à parcerias e podemos acertar o melhor formato para 

ambas as partes, sendo viável colocar o banner da sua marca 

na HOME do meu blog, desde que o seu produto/serviço 

esteja alinhado com os interesses dos meus leitores. 

 

 

 

  Exposição da sua marca em um ambiente favorável; 

  Conversão de leitores em potenciais clientes; 

  Envolvimento do público com o seu produto/serviço; 

  Conversão de cliques em potenciais compras; 

  Aumento do tráfego de leitores no seu site 

 
 

 

 
 



 
>>> CANAL DO YOUTUBE 
 

Toda semana tem vídeo novo no canal. Desde vídeos e dicas de 

viagem até inspirações de como viajar sozinho ou juntar dinheiro. 
 

O canal do Youtube segue a mesma lógica do blog: Se eu gosto, eu 

super recomendo. Se eu não gosto, eu não recomendo. 
 

 Se você acha que sua marca tem a ver com o meu estilo de 

vida e viagens e acha que sua marca se conecta com meu 

público oferecendo a ele um produto ou serviço de qualidade, 

entre em contato comigo pra alinharmos a melhor forma de 

realizar essa parceria. 

 

  Vídeos de qualidade que geram valor à sua marca; 

  Conversão de views em potenciais clientes; 

  Envolvimento do público com o seu produto/serviço de forma 

lúdica; 

  Monetização da imagem da sua marca, através de publicidade 

 

 

 



 
>>> PARCERIA 
 

Se você curtiu minha forma descontraída de escrever e acha que podemos fazer uma parceria legal, entre em contato para 

alinharmos várias ideias bem legais de divulgação para ambas as partes! 

 

Sabe por que esse lance de parceria é bom pra você e pra mim? 
 

  Segundo pesquisas realizadas pela Nielsen, 84% dos consumidores confiam em recomendação de amigos e familiares; 
 

  68% dos consumidores confiam em opiniões postadas online (Nielsen); 

 

Fazemos parcerias com empresas em trocas de produtos ou serviços como: 

• Passagens aéreas; 

• Hospedagem em Hotéis, hostels e pousadas; 

• Produtos da marca anunciante;  

• Investimentos 

 

Entre em contato através do email: contato@vidamochileira.com.br  

Visite o blog: www.vidamochileira.com.br 
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