


Criado em 2013, o Vida de mochila é um blog voltado 
para mochileiros, praticantes de trekking , 
acampamento e pessoas que amam viajar e o contato 
com a natureza, no Brasil e no mundo. 
 
Nosso objetivo é estar sempre divulgando destinos 
alternativos para mochileiros, roteiros, trilhas, hostels   
e produtos para mochileiros em todo o nosso país!  

 

Sobre o Blog 

Goiano, 25 anos, formado em Relações 
Públicas e MBA em Marketing. Já morou 
na Nova Zelândia, Argentina e São Paulo. 
Completamente maluco por todos os 
tipo de viagem, principalmente destinos 
alternativos. Mochileiro de coração! 

Richard 
Oliveira 

Quem escreve? 

 Último Mochilão 
 
 
 
 

 Próximo Mochilão 
 

Colômbia 

Peru 



Blog Vida de Mochila 

+10K  
seguidores 

+36K  
seguidores 

+79K 
+62K 

Visualizações/mês 

Visitantes/mês 

Dados extraídos de  
01 a 31 de Outubro/2015 
 

Presença Digital 

+300K  
seguidores 

+5K  
visualizações 

vidademochila.org 



Perfil do público 
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Mulheres Homens

 Gênero vs Faixa etária 

45% 

55% 

Homens Mulheres

 Gênero 
 Principais interesses 

 
 Viagens de baixo custo; 
 Trilhas no Brasil e no mundo; 
 Hostes e pousadas; 
 Destinos alternativos; 
 Mochilão;  
 Camping; 
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Curitiba, PR

São Paulo, SP

Belo Horizonte, MG

Goiânia, GO

Rio de Janeiro, RJ

Manaus, AM

Fortaleza, CE

Porto Alegre, RS

Brasília, DF

 Localidade 

Demais localidades 

do Brasil 

64,5% 



Exemplos de Conteúdo e desempenho 

+2100 likes 

+968 compartilhamentos 
+275 MIL visualizações 

+389 comentários 

+2130 likes 

+80 comentários 



Formatos de ANÚNCIOS 



Sorteios no instagram 

O desenvolvimento das artes e execução dos sorteio são criadas pelo 
Vida de Mochila, enquanto o prêmio e entrega são realizados pelo 
anunciante.  
 
Sorteio Trilhas e Rumos: Para participar o usuário deveria curtir o post do 
sorteio e seguir os perfis @trilhaserumos e @vidademochila e marcar 4 
amigos na publicação 

+1.100 participantes 

+1.268 likes  

+2.357 comentários 

+9.428 marcações 

  

Resultados 

912 

2012 

Seguidores Seguidores
após sorteio

13.244 

15.487 

Seguidores Seguidores
após sorteio

+121% +17% 

Período: 23 a 31 de agosto 



Marca apoio no instagram 

 Sua marca presente 
nas imagens e textos 
das postagens do 
@vidademochila no 
instagram.  
 

 Excelente mídia para 
conseguir seguidores 
qualificados para sua 
marca. 



Recomendação de produtos no 
instagram e Facebook 

 Recomende um produto ou serviço da 
sua marca; 

 Informe sobre as qualidades do 
produto/serviço 

 Venda seu produto/serviço 

 



Recomendação de produtos/ serviços 
dentro de uma postagem 

No final de uma postagem, 
fazemos uma recomendação do 
seu produto ou serviço. 
 
 Alta taxa de clicks; 
 Post direcionado para o anúncio 



Banner no Blog 

Banner Superior 
853x300px 

Banner Lateral  
230x406px 

Banner Inferior  
230x225px 

Média de views/mês: 45.000 



Parceria 

 Seja um patrocinador e alavanque o seu negócio  
com nosso principal pacote de mídias!  

 
 Patrocínio Vida de Mochila 
 Benefícios/mês: 

 
 Marca apoio – 30 postagens; Estimativa de views – 870mil  
 Recomendação de produtos – 4 posts (Instagram + Facebook);  Estimativa de views – 232mil 
 Recomendação de produtos – 2 links (Blog); Estimativa de views – 80mil 
 Banner superior ou lateral; Estimativa de views – 69mil 
 1 Sorteio no instagram; Estimativa de views – 116mil 

 
 Estimativa total de visualizações: 1.357.000 views em um só mês 

Se interessou por algum dos formatos de mídia? Entre em contato! 
Para anunciar, fazemos parcerias com empresas em trocas de produtos ou 
serviços como: 

 
 Passagens aéreas; 
 Hospedagem em Hotéis, hostels e pousadas; 
 Produtos da marca anunciante; 
 Investimentos. 

 



Richard Oliveira  
richardoliveirarp@gmail.com 

(62) 85297186 

mailto:richardoliveirarp@gmail.com

