
Onde Cê  
Vai Loko?



A primeira publicação do Onde
Cê Vai Loko foi feita em Out/16,
porém, o seu impulsionamento
foi iniciado em Jan/17. Nosso

crescimento é constante,
ganhamos seguidores todos os

dias.

Fazemos publicações semanais
no Blog e no Mochila Brasil que
são visualizadas por leitores de

18 a 50 anos, de todos os
gêneros.

O intuito do blog é compartilhar
com os leitores tudo que esse

mundão tem de melhor à oferecer.
Compartilhamos experiências,

damos dicas de viagens e
auxiliamos nossos leitores na

escolha de hospedagem, serviços
turísticos e tudo que estiver ao
nosso alcance para deixar uma

viagem inesquecível!



Sobre a Autora

Parcerias

Heloísa Lofrano, 30 anos, nascida no Interior de São Paulo. 
Analista de Custos e TI por profissão, estudante de Direito,
Escritora do Superela, Autora e Redatora do Blog Onde Cê
Vai Loko?.  
Apaixonada por viagens e organizadora oficial das trips dos
amigos. 

Sobre a Autora

PARCERIAS ATIVAS
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7,2 K
Viajantes

+180.000 views 
MOCHILA BRASIL

+ de 10 países nos acompanham

 Destaques: Brasil 75 %  EUA 17% Portugal 2%  Demais países 6% 
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Quem lê o blog?

Posts mais visualizados  

Nosso público é composto por mochileiros, influenciadores
digitais e viajantes em geral que desejam adquirir produtos

que possam facilitar sua viagem. A maioria dos nossos
viajantes é composta por jovens que usam o blog como

inspiração.

Faixa etária leitores: 

56%

44%

1º 17 frases sobre viagens; 

2º  Passeio de barco Arraial do Cabo;  

3º Trechos do livro "Na Natureza Selvagem". 

4º 10 frases para suas fotos de viagem; 

5º Seal Bag - Lacres para segurança da sua  

mochila (publipost);

13 a 17 anos: 1% 

18 a 24 anos: 20% 

25 a 34 anos: 48% 

35 a 44 anos: 22% 

45 + anos: 9 % 

 



Contato
ondecevailoko@outlook.com

Permuta 
Envio de produtos ou convite para
testar serviços. A publicidade será
feita através de conteúdo editorial

do blog em forma de resenha. A
postagem será divulgada em

nossas redes sociais, além de ser
encaminhada via e-mail de forma

automática aos assinantes
inscritos. 

Publieditorial 

 A mensagem publicitária será

vinculada como parte do conteúdo

editorial do blog. A postagem será

divulgada em nossas redes

sociais, além de ser encaminhada

via e-mail de forma automática

aos assinantes inscritos. O

pagamento será feito através de

R$ ou produtos (será acordado

entre as partes). 

Para outros tipos de parcerias e mais
informações, entre em contato via e-mail. 

Banner 
Banner Fixo no site para
divulgação da marca +

post de apresentação no
blog e divulgado nas

redes sociais


