São Paulo, junho de 2017.

O QUE É
O Muita Viagem (MV) é um blog de viagens que fornece dicas, relatos, sugestões e
roteiros para o viajante independente. Gostamos de viajar pelo Brasil.
OS AUTORES
Danilo Hadek é relações públicas formado pela Unesp e pós graduação em Marketing
pela USP. Gosta de aeroportos e turismo de aventura. Ilhas são lugares que o atrai.
Morou no Canadá, fala inglês e francês.
Gustavo Villas Boas é jornalista formado pela Unesp. Gosta de praias, calor e
comidas diferentes. A Amazônia é o destino que o emociona. Já trabalhou na Folha de
S. Paulo e no Estado de S. Paulo na cobertura de tecnologia, cultura e cidades.

RESUMO
O blog teve início em julho de 2013, e hoje é um dos blogs de viagens mais relevantes
da Internet no Brasil. No último ano, atingimos:
4 milhões de visitantes únicos
4, 5 milhões de visualizações de páginas
Tempo médio no blog: 3,5 minutos
81% de acesso orgânico
16,5% retornam ao site
95% do público localizado no Brasil
77% dos acessos são de SP, RJ e MG

LEITORES
O público viajante independente: pessoas que procuram na internet ideias de destinos
e opções de roteiros com boa relação custobenefício.
Além disso, sabemos que nosso público gosta das histórias de viagens, dos relatos de
descobertas, dicas, macetes e experiências bem contadas.
Por isso, contamos com alguns colaboradores que, com seus relatos e dicas, montam
um panorama diverso e útil de dicas e relatos de viagens para mochileiros, famílias,
casais. Sempre com conteúdo original e relevante.

REDES SOCIAIS
4% dos acessos do blog

40 mil seguidores no Facebook
1.130 seguidores no Twitter
3.300 seguidores no Instagram
7 mil seguidores no Flipboard

ANÚNCIOS EM BLOGS
A popularização do acesso à Internet causa segmentação da audiência web,
transformando blogs em excelente opção de acesso direto ao públicoalvo. Cita a Ibope
Nielsen Online que existem mais de 34 milhões de blogs; A Audiência ultrapassa 50
milhões de pessoas  11% dos internautas do planeta.
A Edelman confirma que a opinião de uma pessoa comum, sem os filtros dos meios de
comunicação tradicionais, ganha cada vez mais credibilidade. No Brasil, 37% dos
internautas leem blogs, 20% do tempo visitam blogs.
Anunciar no Muita Viagem proporcionará visibilidade à sua empresa, sendo uma forma
de comunicação dirigida, com divulgação rápida e de baixo custo.
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