
 O blog possui  leitores, além do Brasil, de Portugal,  Estados Unidos, França, 
Canadá, Holanda, Filipinas, Espanha, Japão e Austrália

 No Território Nacional, 10 estados possuem leitoras frequentes: Minas Gerais,  Brasilia,  Paraná,  Goiás,  
Santa Catarina,  Rio Grande do Sul ,  Pernambuco, Bahia, São Paulo, e Rio de Janeiro.

ESPECIALMENTE PARA MULHERES ACIMA DOS 50 ANOS DE IDADE

MIDIA KIT 2019, este material tem o objetivo de informar sobre a proposta deste Blog, assim como as vantagens para anunciantes.
Este material é interativo, com links ativos quando existir uma conexão com a internet.

JANEISA TOMÁS
50+ “Reinvenção, inspiração e otimismo”.

BLOG
MODA E ESTILO |  BEM-ESTAR  | LIFESTYLE  |  VIAGEM



A proposta do blog, é atingir o público alvo de 
mulheres acima dos 50 anos. 
Mulheres  inteligentes que  querem  um 
material exclusivo  e  de  boa  qualidade, 
tanto   na   fundamentação   quanto   na 
apresentação. 
Desta forma, e  preenchendo com  muita 
responsabilidade  a  lacuna  desta  grande 
e exigente   demanda,  este   blog   oferece 
material autoral, editado por Janeisa Tomás. 
Janeisa   tem   formação   em   Letras   e 
Psicologia,  possui  mais   de 10 anos de 
experiência como blogueira no universo 
da moda. 
É acompanhada por milhares de seguidoras 
da  blogosfera  e  mídias  sociais,  assíduas 
leitoras de suas matérias.
“O blog  nasceu  depois de meu  desejo  de 
mudança de encontrar  um nicho  que  me 
representasse”.
Nesses 3  anos de blog,  Janeisa  editou  907  
posts,  que  segundo  o  Google  Analytics 
foram  prestigiados mais de 1.254.025 vezes 
e mediou mais de 2.529 comentários.



JANEISA TOMÁS TEM SOMADAS EM SUAS REDES SOCIAIS MAIS DE 16 MIL SEGUIDORAS.

4.556 Pessoas curtiram

7.096 Pessoas curtiram

5.138 Pessoas curtiram

( 51 ) 99121 3545

Clique conectada a internet

 janeisa@gmail.com

https://www.facebook.com/Janeisa/
https://www.facebook.com/Janeisa/
https://www.instagram.com/janeisatomas/
https://br.pinterest.com/janeisa/
https://www.janeisatomas.com.br/contato/
https://plus.google.com/+BlogBrasildoBemJaneisaTomás01
mailto:janeisa%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/janeisatomas/
https://br.pinterest.com/janeisa/
https://www.janeisatomas.com.br/contato/
https://plus.google.com/+BlogBrasildoBemJaneisaTomás01
mailto:contato%40janeisatomas.com.br?subject=


7.096 seguidores

5.138 seguidores    

média 309,8k visualizações mensais

1° lugar em todos os buscadores

Engajamento

JT 40.000 visitas por mês

4.556 curtiram Clique aqui para ver o que as leitoras acham.
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Acesse o blog por meio do leitor QRCODE do seu smartphone.

Todo conteúdo do blog é adaptado de forma inteligente a todos dispositivos móveis 
como tablets e smartphones,  conteúdo responsive digital de alta qualidade. 

Marcas anunciantes tem a garantia de sua imagem representada de forma adequada, 
considerando a sua identidade visual na exposição de logotipo e anúncios.



@estelageromini

@sttrois
@danone

@jorgebischoff

@kukuri_jewelry

@anajubiquinis

@kutizbeaute
@gabrielleadamesdermato

@loficellbrasil

@avon

             Parcerias ampliam os horizontes.
Na medida que estabelecem novas relações sociais, 
especialmente comerciais, alcançando um público 
que confia na qualidade das escolhas deste canal, 

pela tradição em oferecer exclusivamente 
o que há de melhor.

https://www.instagram.com/estelageromini/
https://www.instagram.com/sttrois/
https://twitter.com/danone
https://www.instagram.com/jorgebischoff/
https://www.instagram.com/kukuri_jewelry/
https://www.instagram.com/anajubiquinis/
https://www.kutiz.com.br/
https://www.instagram.com/gabrielleadamesdermato/
https://www.instagram.com/lofficielbrasil/?hl=pt-br
https://www.avon.com.br/


	 Investir	em	marketing	digital,	é	a	maneira	mais	eficiente	de	ampliar	o
alcance da sua marca, levando o seu diferencial aos seus consumidores, você aproxima os seus 

produtos do seu público alvo. Desta forma além de 
fidelizar,	pode	aumentar	substâncialmente	o	seu	lucro	em	curto	e	médio	prazo.

Valores para anunciantes:
R$900 / Post no blog

R$400 / 1 post Instagram

permutas a combinar

R$300 / Até 3 stories

+ Recursos para anunciantes.

Sua marca em evidência no blog.

Logotipo exposto na sidebar direita.(entre em contato para mais informações sobre o valor desse tipo de anúncio)

Tamanho do logotipo para sidebar ( 310 x 310px ).

Redirecionamento direto para endereço web da marca.



EXEMPLO DA FORMA DE EXPOSIÇÃO DOS ANÚNCIOS NO BLOG.

310x310px

310x310px

310x310px

BARRA LATERAL DIREITA, ANÚNCIO DE DIMENSÕES PRÉ DEFINIDAS EM ( 310 x 310 ) 



www.janeisatomas.com.br

janeisa@gmail.com

http://www.janeisatomas.com.br/
mailto:contato%40janeisatomas.com.br?subject=
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