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Nasce meu espaço
de terapia compartilhada.

ideias de fim
de semana?
Como publicitária, meu trabalho sempre
foi ter ideias, a semana inteira. O blog
foi criado para ser meu espaço de ideias
além do trabalho, com gostinho de fim de
semana, mas para qualquer dia.

coisas de casa
e da vida?
Decoração, cozinha, arte, fotografia viagens,
experiências, textos, desabafos, jardinagem,
bichos, feminismo, faça você mesmo. Tudo o que
faz parte da minha casa e da minha vida, que é do
bem e que vale a pena ser compartilhado.

porque?
Pela necessidade de escrever, que é minha
grande paixão. Pela vontade de compartilhar
pensamentos e sentimentos. Porque acredito
que juntos somos mais fortes.

anna terra?
Sim, com dois enes. E Terra não é sobrenome, é nome mesmo,
tá bom? Desde 1986 no mundo e sendo dona de casa desde
2006, sou uma geminiana com todo o grau de indecisão que
meu signo me proporciona.
Gosto mais de cozinhar do que realmente sei, assim como
gosto mais de beber cerveja do que realmente entendo do
assunto. Mas considero comer e beber uma das melhores
coisas da vida.
Apaixonada por animais, meus bichos são meus maiores
amores. Adoro decoração e odeio frescura. Furadeira em
punho, estou sempre buscando algo novo pra fazer em casa.
Estou sempre juntando um dinheiro pra viajar ou pra fazer
uma nova tatuagem, outras duas grandes paixões da minha
vida.
Agora chega de falar de mim, me escreve que quero te
conhecer melhor.

dados de acesso
Mesmo com o blog parado para reforma desde novembro/15, os dados de
15 de abril a 15 de maio de 2016 mostram que a galera ainda marca presença.
Além disso, mais de 1000 assinantes de feed recebem os posts por email.

Essa é a galera que frequenta
o blog, mais de 760 visitantes
únicos por dia.

São 4 posts por página, então
as pessoas alcançam em média 6
posts por acesso.

Navegam por 1,6 páginas a cada
visita, buscando conteúdo.

Nessa vida corrida, ter um
minuto de atenção já me parece
um elogio.

dados de acesso
Dados de maio de 2016.

Mesmo sendo de Recife, é
a galera de São Paulo e
do Rio de Janeiro que
mais comparecem. E eu
sigo tentando achar essa
cidade (not set) no mapa…
Brinks :P

dados de acesso
Dados de maio de 2016.

Esse mapa é só pra mostrar
que o objetivo de
conquistar 24 territórios
foi alcançado com sucesso.
:P Mas alguns países ainda
precisam conhecer esse
cantinho aqui.

dados de acesso

Em maio de 2016, 37.700 era o número de fãs no Facebook do blog,
mas certeza que assim que publiquei esse mídia kit ele ficou
desatualizado. :P A graaaande maioria do público são mulheres
entre 25 e 44 anos. Só azamiga. <3

dados de acesso
O Instagram é a minha conta
pessoal. Não leva o nome do
blog, mas o conteúdo é bem
parecido. Afinal, são
coisas da minha casa e da
minha vida. :) Com mais de
7 mil seguidores, uma
grande parte são leitores
do blog.

anúncios
publieditorial
Post patrocinado no blog. Eu só
faço posts patrocinados para
produtos ou serviços que eu
realmente conheça e indique. Não
divulgo nada para meu o público
que eu não consuma realmente. Os
textos e as fotos do post são
sempre produzidas por mim e
aprovadas com o cliente antes da
publicação. Em caso de posts com
receita ou usando algum produto
específico é necessário que
sejam enviados esses produtos
para a produção do conteúdo.
Todos os posts são publicados na
fanpage do blog no facebook.

facebook
O publieditorial já é
compartilhado na fanpage do
blog. caso a estratégia de
mídia necessite de mais posts
na página ou caso seja uma
estratégia apenas de
comunicação via facebook,
podem ser feitos pacotes
especiais só para a fanpage.

anúncios
sidebanner
Banner na lateral do blog, que
fica exposto por 30 dias,
podendo ser renovado de acordo
com a estratégia de mídia da
campanha.

instagram
Post de foto ou vídeo no
instagram. As fotos ou vídeos
são sempre produzidos por mim,
bem como as legendas. o
instagram não faz parte do
pacote do publieditorial e
deve ser contratado por fora.

valores, outros formatos e pacotes
Devem ser negociados por e-mail,
de acordo com as estratégias de
mídia da campanha.

me liga
me manda um telegrama
uma carta de amor

www.ideiasdefimdesemana.com
ideias@ideiasdefimdesemana.com
81 99207 4511

