
 

Estamos aqui para transformar a imagem de seu produto de uma           
mercadoria a uma experiência de vida. 
 
Nosso objetivo é proporcionar a cada um de nossos clientes a           
oportunidade de criar páginas inesquecíveis para suas histórias através         
da nossa divulgação. Buscamos proporcionar a cada um de nossos          
parceiros comerciais experiências únicas, com muita praticidade,       
suporte e comodidade.  
 
O QUE PODEMOS FAZER POR SUA MARCA  
 

- Viagens patrocinadas  
- Reviews 
- Conteúdo patrocinado em textos, fotos e vídeos  
- Integração com qualquer um de nossos canais sociais  
- Anúncios tradicionais (banner)  
- Projetos especiais  
- Cobertura Social 

 
 
– Press trips (Valor: combinado por trabalho) 
 
Viver uma experiência em primeira mão e compartilhá-la com nosso          
público, ampliando a divulgação do destino, hospedagem e/ou serviço         
de turismo. 
 
Nesta ação, produziremos um volume de posts (quantidade acordada         
em contrato) específicos para o cliente, faremos a divulgação em          
nossas redes sociais e também repassaremos fotografias que sejam de          
interesse do parceiro para divulgação exclusiva da marca. 
 
 
 



 

– Reviews (Valor: Sob consulta) 
 
Trabalhamos com reviews de hotéis, restaurantes, produtos, serviços e         
passeios. Nesta parceria, divulgaremos um volume de publicações em         
nosso Portal (a combinar) sobre o serviço da empresa parceira.          
Divulgamos também a experiência em nossas redes sociais.  
 
 
– Conteúdo patrocinado 
 
Posts patrocinados 
 
PUBLIEDITORIAL (Valor: R$ 1.050) 
Ideal para associar a sua Marca à credibilidade do Portal, atraindo mais            
clientes e ampliando o seu faturamento! Nós escrevemos o texto e           
produzimos todo o conteúdo SEO a partir do briefing enviado. O texto            
terá no mínimo 300 palavras, dois link buildings (um apontando para seu            
site ou produto e outro interno - para nosso site) e até três fotos.  
 
 
LINK BUILDING (Valor: R$ 735) 
Texto âncora em um site acessível aos motores de busca. Incluímos o            
link (DoFollow) do parceiro em uma matéria autoral.  
 
 
LINK CONTEXTUAL (Valor: R$ 890) 
Para tornar a publicidade dentro da matéria o menos invasiva e o mais             
fluida possível, colocamos a sua marca no foco da atenção, no segundo            
parágrafo da matéria, valorizando a experiência de leitura, sem         
interromper e sem ser agressivo. Por consequência, acabamos atraindo         
um novo público, aquele que não costuma clicar em anúncio.  
 
 
 
 
 

 
Portal Embarque na Viagem | www.embarquenaviagem.com 

http://www.embarquenaviagem.com/


 

 
Mídias Sociais  
 
Em nossa conta do Instagram @embarquenaviagem divulgamos fotos        
de inspiração para viagens e também fotos de nossas aventuras. Já na            
conta @Gastronomia.etc o mundo gastronômico é o prato principal. 
 
No Facebook não é diferente, os seguidores interagem conosco e nos           
ajudam a divulgar as nossas dicas de viagem. 
 
 
POST NO INSTAGRAM (Valor: R$ 900) 
Uma foto da sua marca, serviço ou produto direto no nosso feed do             
Instagram e também repostado no facebook e no stories.  
 
 
STORIES NO INSTAGRAM (Valor: R$ 900 para um conjunto de 3           
stories) 
Uma foto da sua marca, serviço ou produto direto nos nossos stories do             
Instagram. Com link e marcação. 
 
Modelos de planos integrados 
INSTAGRAM: 1 post e 3 Stories + link na bio por 24 horas (Valor: R$               
1.200) 
 
INSTAGRAM: 1 post, 1 #TBT e 3 Stories + link na bio por 24 horas               
(Valor: R$ 2.000) 
 
 
VÍDEO PATROCINADO (Valor: R$ 1.800) 
Um vídeo - de até 5 minutos - sobre a sua marca, serviço, produto etc.               
O vídeo será publicado no IGTV, compartilhado no facebook e ficará           
disponível no nosso canal do Youtube.  
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– Anúncios tradicionais  
 
 
SUPERBANNER TOPO | RODAPÉ (Valor: R$ 1.470 por mês) 
Banner localizado no topo ou rodapé da página inicial e páginas           
internas. 
Richmedia: gif, html, imagem 
Tamanho: 728 x 90 pixels 
Peso máximo: 50 KB 
 
 
RETÂNGULO MÉDIO / SQUARE (R$ 990 por mês) 
Banner localizado na barra lateral e exibido em todas as páginas do site. 
Richmedia: gif, html, imagem 
Tamanho: 300 x 250 pixels 
Peso máximo: 60 KB 
 
 
RETÂNGULO VERTICAL (R$ 1.500 por mês) 
Banner localizado na barra lateral e exibido em todas as páginas do site. 
Richmedia: gif, html, imagem 
Tamanho: 300 X 600 pixels 
Peso máximo: 80 KB 
 
 
POP UP (R$ 9.500 por mês) 
Banner localizado na barra lateral e exibido em todas as páginas do site. 
Richmedia: gif, html, imagem, vídeo 
Tamanho: Variável 
 
 
Cobertura de evento (Valor: Combinado por trabalho) 
Cobertura de eventos podendo contar com entrevistas, reviews e         
divulgação nas redes sociais. Inclui matéria pós evento. 
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NOSSOS LEITORES SÃO VIAJANTES PLUGADOS E      
REQUINTADOS. 
 
Atualmente falamos para uma audiência composta de viajantes ativos e          
frequentes que planejam com antecedência, não viajam por impulso e          
investem em experiências de viagem. Pesquisam, fazem reservas,        
compram e buscam inspiração de destinos, sugestões de roteiro,         
hospedagem e passeios pela internet. As viagens em geral são caras.           
Não ficam em qualquer lugar. Aproveitam viagens a trabalho para          
emendar passeio/lazer. E falam bem outras línguas.  
 
Criamos conteúdos que dialogam com o nosso público e valorizam a           
marca do parceiro. Muito além de artigos patrocinados (fazemos isso          
também), o nosso trabalho é criar inspiração e promover sonhos através           
de conteúdo autêntico e estrategicamente selecionado.  
 
Divulgamos e promovemos produtos que estão relacionados com os         
nossos temas e que se encaixam perfeitamente no perfil dos nossos           
leitores. Claro que a nossa opinião sempre será independente e todas           
as publicações com conteúdo de marketing, propaganda ou parceria         
serão assinados como “Conteúdo de Marca”.  
 
Vamos criar juntos uma perspectiva única da sua marca (seja destino,           
hotel, produto ou restaurante) oferecendo através dos nossos veículos e          
cobertura de mídia social toda a divulgação que você precisa para ir            
além. 
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