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Quem 
somos?
Um blog que aborda assuntos relacionados a saúde, 

bem-estar e variedades, para uma vida mais saudável e 

equilibrada. Replicamos conteúdos de diversas fontes, 

devidamente identificadas, sobre temas afins, bem como 

publicamos material autoral. 

É gerenciado por Tatiane Lima, jornalista (MTB: 54.572), 

de Santos/SP, que viveu sua jornada em busca do corpo 

saudável e, entre dietas da moda e desistências, 

descobriu, na persistência, que o equilíbrio era a melhor 

forma de viver e atingir seus objetivos.



O 
Blog

Tem leitores de ambos os sexos, faixa etária mista e  recebe 

visitantes de mais de 20 países.  

Não faz apologia ou qualquer incentivo à dietas, radicalismos e 

padrões estabelecidos de beleza. Valoriza o estado de sentir-se 

bem, respeitando as necessidades e peculiaridades de cada um, 

por meio de conteúdo variado, que visa a atender as diferenças, 

como por exemplo: material laico, restrições alimentares e 

alergias, ganho e perda de peso, do infantil à terceira idade, 

reaproveitamento de alimentos, sazonalidade. etc. 

A alimentação é feita com 5 a 7 publicações por semana, entre 

as categorias: Alimentação, Apps e Tecnologia, Equilibrando 

(conteúdos com teor reflexivo, relaxante e leve), Música, Receitas 

e Saúde e Bem-estar. 

Todas as postagens são compartilhadas na fanpage do 

Facebook. O perfil no Instagram mantém uma linguagem 

particular, com mensagens de motivação e inspiração diárias - 

mas, que também é utilizado nas divulgações de publipost ou 

matérias especiais.



Escolhemos o que entra no blog seguindo os critérios 

pares a nossa identidade: sem radicalismo ou rotulação 

de padrão, aplicação possível e acessível e funcionalidade 

(seja em receitas, indicação de modalidades esportivas, 

produtos etc.).

Credibilidade

Por que divulgar 
conosco?

Fidelidade

Mantemos um público fiel, que nos 

segue desde o início, compartilha dos 

nossos valores, e vem aumentando a 

cada semana.



acessos no blog
+ de 150 mil

*Referência de dados de janeiro de 2016 a abril de 2017.

Em uma linha mensal crescente*:

FLASH



700
Visualizações diárias.

500
Visitantes por dia.

Em 
MÉDIA:

12,7 mil
Visualizações mensais.

8,6 mil
Visitantes por mês.



Uruguai
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Mapa Global*

*Mais acessos: Brasil, Portugal e Estados Unidos



C
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o 
fa
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os Publipost
A mensagem publicitária será vinculado como parte do conteúdo editorial 

do blog, com a linguagem adaptada ao nosso estilo. O post será replicado 

nas redes sociais do blog, além de ser recebido pelos assinantes do feed. 

Todo conteúdo de alguma forma patrocinado e/ou encomendado será 

claramente identificado aos leitores.

O investimento pode ser 
acordado de duas formas:

Permuta In Cash
Troca de produtos ou 

serviços pela divulgação no 

blog. A serem acordados: 

tempo de exposição, 

tamanho e quantidade de 

texto e imagens.

Venda de conteúdo (textos e 

imagens). Todos os detalhes 

serão combinados com o 

contratante. Execução 

mediante pagamento via 

PayPal ou depósito bancário.



faleequilibrese@gmail.com 
blogequilibrese.wordpress.com

Agradecemos o interesse 
em nosso blog!

Quaisquer dúvidas, sugestões ou 
acordos, entre em contato.


