


Olá, eu sou a Laína! Sou mineirinha, de BH!
Meu trabalho é compartilhar experiências e, na
maior parte delas, experiências gastronômicas.
Amo comer, viajar, me aventurar em coisas novas
e dar o meu pitaco em tudo por aí. Compartilhar
ideias faz parte do meu mundo, adoro receber os
amigos, presentear e faço tudo commuito amor e
carinho. Anuncie aqui e divilgue sua marca para
milhares de pessoas de maneira inovadora e
criativa.

AUDIÊNCIA DO CANAL NO YOUTUBE:
+ 37 mil incritos no canal
+ 3,8 milhões de visualizações
+ 85 mil visualizações no último mês
> 18 a 35 anos | 66%mulheres

*dados de setembro de 2019
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AIRBNB
> +4.100 VISUALIZAÇÕES;
> +490 LIKES;
> +70 COMENTÁRIOS;
> +95 CLIQUES NO LINK DE DESCONTO
DO AIRBNB;
> 39% SE CADASTRARAM NO SITE
USANDO O LINK DE DESCONTO.

> RESULTADOS

LIV UP
> +26.000 VISUALIZAÇÕES;
> +1.300 LIKES;
> +60 COMENTÁRIOS;
> +350 CLIQUES NO LINK PARA O SITE
DA LIV UP;
>11% EFETUARAM A PRIMEIRA
COMPRA USANDO O CUPOM DE
DESCONTO.

*dados de setembro de 2019
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Trabalho com a cocriação de ações publicitárias desenvolvidas sob medida para o anunciante, de acordo
com a linguagem da marca e o perfil de interesse do meu público. Cada projeto é único e criado
exclusivamente para você!

Vamos juntos?

Tem uma proposta emmente? Me escreva com suas ideias!

> CONTEÚDO PATROCINADO

Será um prazer fazer parte do mailing da sua empresa para receber as novidades em primeira mão. Caso
deseje enviar press kits e presentes, solicite as informações por e-mial.

*A divulgação é feita de maneira espontânea e sem compromisso. Não trabalho com permuta.

> MAILING E PRESS KIT
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