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o que é?
Fodam-se os Postais é uma narrativa nômade de dois 
aventureiros que decidiram mudar o rumo de suas existências. 
ao invés de juntar os trapos  e dividir uma casa, escolheram 
juntar as mochilas e experimentar o mundo, morando e 
trabalhando onde der e quer que seja. 

é um guia íntimo, de quase dois anos de estrada, que vai além 
dos cartões postais. são vivências lentas e profundas de cada 
lugar, num projeto carregado de percepções ultra pessoais, 
adquiridas através da integração social, cultural e sensorial.



quem somos
somos Diego Drush e eDuarDo heiDeke, um jornalista 
e um designer gráfico. nossa paixão pela fotografia, 
design, moda, arquitetura e prática de vida autêntica 
está presente por completo na viagem. buscamos 
absorver e libertar experiências que envolvam 
essa gama de interesses, configurando no blog 
uma partilha de ideias, arte e comportamento. 



público
nossos leitores são compostos por um público fluente, 
orgânico e fiel. são pioneiros digitais de mente jovem, de 
alma criativa e estilo de vida alternativo e independente. 
são comunicadores, fotógrafos, produtores de conteúdo, 
provocadores e formadores de opinião. pessoas que buscam 
em nossa história pontos de inspiração e referência. 

o modo de contar e exibir nossa rota, em um editorial criativo 
e elaborado, é o que diferencia e nos conecta com o nosso 
público. não somos só um blog de dicas de viagem. somos um 
universo particular e recortes temáticos de uma viagem. esse é 
o nosso atrativo e o que dá personalidade ao nosso projeto. 



dados

72% dos brasileiros planejam 
viagens através de consultas 
em blog de viagens, de acordo 

com pesquisa da comscore. 

96% dos leitores usam 
referências de blogs de viagem 

para definir roteiros e 53% 
confiam em posts patrocinados 
quando identificados, segundo 
pesquisa realizada pela abbv.

http://pt.slideshare.net/abbv_brasil/pesquisa-abbv-v5


dados blog

10 mil
visitantes únicos

por mês

audiência jovem 
25-34 anos 56% audiência
18-24 anos 26% audiência

15 mil
visualizações

de página por mês

nosso público predominantemente provém do Brasil, com 70% das visitas. 
em seguida vem estados unidos, chile, colômbia e argentina. 



mídias sociais
temos uma presença forte nas mídias sociais. nossa base de seguidores, 
no facebook e instagram, foi composta de forma orgânica e assim 
seguimos, conquistando fãs exclusivamente através dos nossos 
conteúdos de múltipla linguagem. isso faz com que nossas redes 
mantenha um equilibrio e continuidade de alcance e likes.

além disso,  ganhamos credibilidade ao analisar que o nosso
público é conquistado integralmente por afinidade ao projeto. 

mais de 2 mil Fãs 
2 mil média de alcance 

1.400 seguidores
média de 150 likes por foto
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parceria

PuBlieditorial

 mensagem publicitária é vinculada 
ao conteúdo/publicação do blog. essa 

mensagem pode ser descrita pelo 
anunciante e adaptada à linguagem 

dos nossos canais. é importante 
ressaltar aos leitores quando há um 
post patrocinado, nem que a menção 
seja adequada ao discurso do blog. 

resenha Patrocinada

segue os mesmos caminhos do post 
patrocinado, num único desvio em que 

o blogueiro recebe para fazer uma 
resenha de um produto ou serviço. 

toda parceria pode ser realizada 
através de intercâmbio ou mediante 
pagamento, conforme for acordado.



parceria

mídias sociais 
Patrocinadas

 mensagem publicitária de menção de 
marca, produto ou serviço para os 

seguidores das redes sociais do blog. 

FotograFia

todos os registros fotográficos 
realizados em experimento de um 

serviço ou prova de um produto são 
doados aos nossos parceiros. 

toda parceria pode ser realizada 
através de intercâmbio ou mediante 
pagamento, conforme acordado.
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