




O QUE OFERECEMOS AOS NOSSOS LEITORES
Queremos que nossos leitores acompanhem nossas viagens, nossos passeios e nossas dicas e sejam influenciados com isso, criando assim suas próprias experiências.

Desenvolvemos com nossos leitores um relacionamento singular, onde dividimos experiências e incentivamos a busca por suas próprias vivências. Nossa maior audiência está no público jovem. Nessa faixa etária a busca por novidades é constante, o que demanda assuntos dos mais variados temas.
E é exatamente aí que nós tomamos o máximo de cuidado com o que mostrar, o que experimentar e o que usar. Nossa segmentação é bastante importante, pois não somos um canal de entretenimento puramente, queremos que as pessoas tomem decisões e ações com base no que apresentamos.Nos propusemos então a criar um conteúdo que esteja sempre alinhado a realidade de famílias brasileiras de classe média. Essa família deve sentir-se segura para vivenciar aquilo que estamos apresentando. O conteúdo que geramos é pensado para proporcionar aos nossos seguidores: informação, entretenimento, dicas e vantagens.



Toda inserção promocional em nosso conteúdo precisa ser contextual. Não fazemos por exemplo, apenas um review de um hotel, mas incluímos ele em meio a um post em que relatamos nossas experiências sobre um local que visitamos, dicas específicas, caracterísitcas locais, onde nos hospedamos nesse local e as vantagens dessa escolha. Assim, a aparição da marca é muito mais agradável e não aparenta ser uma condição comercial, apesar de que todas as parcerias e publicidades são explicitadas aos leitores.

Para nós, é muito claro que parcerias com diversas marcas são bastante importantes e nos ajudam a desenvolver conteúdos ainda melhores, com investimentos em viagens e em equipamentos.Porém, temos a preocupação de não tornar o nosso conteúdo chato quando apresentamos produtos e serviços de determinada parceria com marcas.

Também temos o compromisso de avaliar verdadeiramente as marcas, produtos e serviços que citamos, sejam comercializados ou não. Assim nosso público se torna cada vez mais interessado, engajado e movido a criar experiências com base em nossas influências. 

CONTEÚDO RELEVANTE E DE QUALIDADE



Todas as nossas ações não buscam omaior público, mas sim o mais qualificado.



No Instagram stories fazemos cobertura em tempo real dos nossos passeios. Aqui temos mais liberdade para apresentar marcas, produtos e serviços.

Em nosso feed só postamos fotos próprias e escolhidas pela sua estética. Podemos marcar o IG das marcas parceiras, desde que seja pertinente com o assunto da foto. Eventualmente, podemos contextualizar os produtos e serviços nas fotos.
Foi onde começamos e onde temos o maior engajamento.



Cada post é pensado e redigido com um determinado objetivo, como entreter ou informar. Nossas experiências geram diversos posts, que são distribuídos ao longo do tempo, com dicas e informações detalhadas.
Canal onde oferecemos o maior número de informações para nosso público.



Usamos muito para distribuição do conteúdo em grupos, atingindo cerca de 70 mil pessoas quando soltamos novas atualizações.
Utilizamos a nossa página no Facebook para divulgação de vídeos e posts com conteúdo do blog e do Youtube. 
Também nos relacionamos com viajantes e influencers, oferecendo e buscando informações.



Assim como os posts, temos a intenção de oferecer vídeos em vários modelos, como experiências e toda a viagem e vídeos mais curtos, sobre os pontos altos e baixos de cada experiência.Também é um canal que nos permite apresentar com mais plenitude as marcas, produtos e serviços parceiros.

É o nosso canal mais recente, onde pretendemos oferecer mais informações visuais para os nossos seguidores.







EXPERIÊNCIAS COM MARCAS

Não temos um só formato de parceria. Podemos trabalhar com patrocínios, viagens a convite e apresentações de produtos e serviços, de maneira remunerada ou permutada.

Focamos em produtos e serviços que sejam acessíveis ao nosso público. Um hotel com diárias caríssimas, por exemplo, não é a realidade da maioria, o que nos afasta da nossa comunidade e das experiências reais que podem vivenciar.Temos interesse em parcerias com marcas que nosso público consiga consumir. Isso vale para todas as nossas parcerias. Temos certeza que esta é a melhor maneira para o blog, para os seguidores e para as marcas, que conversam com o público mais qualificado.

Buscamos parcerias com marcas que compartilhem conosco dos mesmos valores e que ofereçam produtos e serviços alinhados com o nosso público.




