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O mundo é pequeno para mim

Travel & Lifestyle Blog

SOBRE
O Mundo é Pequeno Para Mim é uma plataforma digital para os temas de viagem e
experiências de vida.
O objetivo do blog é compartilhas dicas, informações úteis e impressões pessoais sobre os
destinos e experiências de viagem, inspirando os leitores a explorar o mundo de forma
pessoal e única.
A nossa missão é encorajar os leitores a viver experiências de viagem autênticas.

COMO O BLOG FOI CRIADO
Somos leitoras assíduas de blogs de viagem e de plataformas de inteiração entre
viajantes e amamos tudo que se relaciona ao tema viagens.
Após muitos anos de pesquisa e amadurecimento criamos o blog O mundo é pequeno
para mim, construído com base em nossas experiências, dicas e perspectivas de viagens.
O objetivo do blog é transmitir as nossas impressões sobre destinos, organização de
roteiros, escolha de hospedagem e outras dicas úteis para os leitores com o máximo de
clareza e comprometimento.

estatísticas do blog
O blog tem como conteúdo
principal Guias de Viagem,
Roteiros de Viagem Completos,
Dicas de Acomodações, Reviews
e posts inspiracionais.
"Nós escrevemos sobre
experiências de viagem reais de
forma criativa, detalhada e
inovadora."
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LARA NOGUEIRA & JULIANA BOMFIM
Sobre nós
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Nós somos Lara e Juliana, duas viajantes
apaixonadas pelo mundo, escritoras de
viagem e fotógrafas amadoras.
Somos advogadas e atualmente estamos
baseadas na Suécia por motivos acadêmicos.
Estamos sempre em busca de experiências
de viagem autênticas e o nosso objetivo é
inspirar nossos leitores a explorar o mundo.
Lara é responsável por escrever os posts e
gerenciar as mídias sociais.
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Juliana geralmente está por trás da câmera
identificando oportunidades de retratar as
características de cada destino.
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aumentando a cada dia!

primeiro post em 2015.

primeiro post em 2015.

TRABALHE CONOSCO
Ao longos dos anos as autoras do blog vêm se destacando como influenciadoras
digitais para o público brasileiro e estrangeiro.
Ao compartilhar as suas experiências e dicas de viagem de forma autêntica e
independente conectam-se com oss leitores e seguidores criando uma relação de
confiança.
Os posts do blog inspiram as pessoas a visitar lugares novos e são capazes de fazêlos decidir onde vão se hospedar, as experiências que irão vivenciar e os sabores
novos que irão experimentar.
As autoras assumem o compromisso de sempre guiar os leitores com muita
responsabilidade, transparência e comprometimento.

AUDIÊNCIA DO BLOG
PERFIL DO LEITORES

O blog é direcionado para
uma audiência composta de
viajantes ativos e frequentes.
São leitores que tendem
a investir em experiências de viagem e
buscam sugestões de roteiro,
hospedagem e passeios.

DETALHES DOS LEITORES
Nosso maior foco são os leitores
brasileiros, mas nossa audiência é
composta de diversos países no mundo,
especialmente dos Estados Unidos e
Europa.
A maioria dos nossos leitores são
pessoas jovens, entre 20 a 45 anos, que
querem viver momentos inesquecíveis e
valorizam conforto e comodidade.

Viajar não é apenas a nossa paixão. é
também o nosso negócio. Temos a expertise
para promover o engajamento de nossos
leitores

PUBLICIDADE NO BLOG E MÍDIAS SOCIAIS
Temos interesse em divulgar e promover produtos que estejam relacionados com
os nossos temas e se encaixem em nosso perfil.
Lembramos que a nossa opinião sempre será independente e todos os posts com
conteúdo de marketing, propaganda ou parceria serão obrigatoriamente
identificados como “patrocinados” ou “parcerias”.
Trabalhamos também com banners e outras peças publicitárias, que são exibidas
em áreas separadas para esse fim no blog O Mundo é pequeno para mim. Solicite o
seu orçamento.

FOTOGRAFIA
Nossas imagens são as nossas principais ferramentas de engajamento,
pois através delas podemos transportar os nossos leitores aos destinos e
hotéis que visitamos.
Investimos muito em nossos cliques para retratar a beleza e as
singularidades de cada lugar.
Depois de nossa experiência, enviamos os nossos registros aos nossos
parceiros para que eles possam utilizar e publicar as fotos com os devidos
crédito.

REVIEWS
Nós aceitamos propostas de parcerias com hotéis, agências de turismo, órgãos
governamenais ligados ao turismo e produtos relacionados a viagem.
Em troca, publicamos um texto informativo e completo sobre a nossa experiência no
blog e oferecemos cobertura nos canais de mídia social como Facebook, Instagram e
Pinterest.
Todas as nossas reviews são publicadas em nosso blog em português e nós
contamos com um vasto conhecimento das ferramentas de otimização – SEO- para
promover os nossos posts.

”NÓS AMAMOS A EXPERIÊNCIA DE FAZER PARCERIAS
COM MARCAS QUE COMPARTILHAM A NOSSA PAIXÃO POR
VIAJAR E QUE COLABOREM COM O NOSSO DESEJO DE
CONHECER NOVAS CULTURAS E LUGARES DE UMA FORMA
ÚNICA E PERSONALIZADA.”

HISTÓRIAS DE SUCESSO
“Localização incrível, atendimento impecável, conforto, originalidade e charme. É
exatamente isto que você irá encontrar no Cervo Boutique Resort, sem dúvidas a
melhor opção de hospedagem em Zermatt.
O Cervo é certamente um dos melhores hotéis do mundo e presenteia os seus
hóspedes com uma arquitetura arrojada combinando todo o charme tradicional
alpino com elementos modernos e sofisticados.
Os quartos com varandas largas e vista para o imponente Matterhorn são
simplesmente inesquecíveis e a experiência de SPA não poderia ser mais mágica e
relaxante!
Este é um hotel que vale a pena o investimento e te deixará completamente
apaixonado!

Cervo Mountain Boutique Resort

HISTÓRIAS DE SUCESSO
"O Hôtel l’Héliopic é um dos mais bem avaliados em Chamonix e não poderia ser
diferente, pois ele é de fato um hotel fantástico, capaz de agradar até mesmos os
hóspedes mais exigentes.
Este hotel de 4 estrelas se destaca por quartos modernos, espaçosos e pela sua
atmosfera única e encantadora no estilo “Retro Chic Mountain”.
Também pela sua localização fenomenal, bem no no centro de Chamonix Mont
Blanc e ao lado do teleférico Aiguille du Midi.
Unindo o útil ao agradável, aliás, agradabilíssimo, este hotel é realmente uma das
melhores escolhas para as suas férias e neste post você vai entender exatamente o
motivo de tanto entusiasmo"

Hôtel l’Héliopic em Chamonix

HISTÓRIAS DE SUCESSO
"Em poucas palavras, hospedar-se no Hotel Eiger em Mürren é como se sentir em
casa, com todo o conforto e comodidade de um hotel 4 estrelas!
Este hotel familiar oferece uma atmosfera acolhedora que poucos no mundo
possuem, além de uma estrutura de tirar o fôlego e vista panorâmica para as
montanhas Eiger, Mönch e Jungfrau.
Não é a toa que o Hotel Eiger vem conquistando corações dos viajantes desde 1886
e podemos afirmar que é, sem dúvidas, a melhor opção de hospedagem para a sua
visita à região central da Suíça."

Hotel Eiger em Mürren

HISTÓRIAS DE SUCESSO
!Situado na área mais tranquila e paradisíaca da Ilha de San Andrés, o Playa
Tranquilo nos recebeu de braços abertos e nos apresentou o melhor do caribe
colombiano.
Durante a nossa estadia registramos centenas de imagens e publicamos em tempo
real as nossas impressões sobre o hotel.
O post no blog obtém centenas de acessos mensalmente e a cobertura nas mídias
sociais promoveu muito engajamento"

Playa Tranquilo Boutique Hotel

HISTÓRIAS DE SUCESSO
"O Swiss Pass é o passe turístico que a Swiss Travel System criou para que os
viajantes possam viajar de forma ilimitada nos melhores meios de transporte do
país, quais sejam o trem, ônibus e barco.
Além das viagens ilimitadas, o passe oferece descontos em diversas atrações
turísticas no país, desde teleféricos, trens de montanha a rotas panorâmicas, além
de transporte público na cidade.
A ideia do passe é combinar comodidade e economia, pois os portadores podem
utilizar o transporte quando e como quiserem e ter a segurança da economia em
planos flexíveis de viagem."

Swiss Travel System

HISTÓRIAS DE SUCESSO
"O passeio de caiaque em Dubrovnik é uma excelente opção para aqueles que
estão em busca de experiências diferenciadas na Croácia e se tiver interessado em
fazer este passeio indicamos a agência Adventure Dubrovnik pelo profissionalismo
e segurança.
A Dubrovnik que você vai conhecer foi forjada e refinada lentamente por quase
2000 anos e poder apreciar este verdadeiro monumento de todos os ângulos,
inclusive do mar, é privilégio de poucos.
O passeio de caiaque pelo de mar de Dubrovnik revelará vistas deslumbrantes
sobre as muralhas da cidade, a ilha de Lokrum e as cavernas escondidas."

Adventure Dubrovnik

HISTÓRIAS DE SUCESSO
"Os Chatbooks Photo Books são álbuns de fotografia criados através das redes
sociais sendo que as fotos são automaticamente salvas e guardadas no livro para
imprimir.
Nesta modalidade, você pode sincronizar a sua conta com o Facebook ou
Instagram e escolher a frequência que quer receber os seus álbuns, sem ter que se
preocupar com edição, upload ou encomenda do produto.
Você só precisa baixar o aplicativo da empresa e cadastrar as suas mídias sociais e
deixar todo o trabalho para eles."

Chatbooks

HISTÓRIAS DE SUCESSO
"Vai viajar e não quer ficar sem comunicação com a sua família e amigos? Não se
preocupe, temos a solução perfeita para você.
O Mysimtravel é um chip internacional que te deixa conectado durante a viagem
com toda a segurança e economia que você precisa!
Nós já testamos e aprovamos o Mysimtravel em diversas ocasiões e podemos
afirmar que o produto é realmente uma excelente opção para a sua viagem"

My Sim Travel

HISTÓRIAS DE SUCESSO
Criação de imagens mensais para a marca de relógios Suíços Jowissa.
Divulgação nas mídias sociais e envio das imagens criadas para a marca gerenciar
em seus canais.

Jowissa

Impacto dos blogs de viagem
as mídias sociais mudaram os
hábitos das pessoas, especialmente
os de consumo
Quando se trata de inspiração e informação sobre viagens, a internet alterou
drasticamente o acesso e o desenvolvimento de viajantes independentes.
A pesquisa feita pela Associação Brasileira de Blogs de Viagens com o objetivo de mapear
o perfil do viajante brasileiro apontou que 70% dos leitores utilizam blogs de viagem
como fonte de consulta e escolha do destino.
Os leitores de blogs de viagem são viajantes independentes e experientes, que planejam
de forma individualizada o roteiro e utilizam os blogs como fontes de informações e meio
para contratar serviços como hospedagem e passagem aérea.

INFORMAÇÕES RELEVANTES
A pesquisa ainda apontou que 68% dos leitores afirmam que têm muita confiança em
blogs de viagem, sendo que as revistas de turismo aparecem em segundo lugar, com
32%.
Isto significa que atualmente os blogs de viagem são a fonte principal de pesquisa e
planejamento de viagens.

Confiança é o fator mais importante
Estar em evidência nos blogs de viagem formadores de opinião é
uma questão vital para o setor de turismo especialmente o
hoteleiro.
Considerando que a principal fonte de pesquisa dos leitores são os
blogs de viagem, o investimento em marketing nestas plataformas
deve ser o foco do mercado.

Quer trabalhar conosco?
Se tiver uma proposta, dúvida ou se quiser mais
informações sobre como podemos trabalhar juntos entre
em contato conosco através do email

CONTATO@OMUNDOEPEQUENOPARAMIM.COM.BR

