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SOBRE O TRIPBRUTA

O @tripbruta é um instagram
com o melhor conteúdo sobre
viagens, não somente as mais
conhecidas, mas também para 
lugares inusitados, pouco
frequentados por turistas. Nele 
é trabalhado diferentes formas 
de apresentar às pessoas o 
melhor do nosso segmento.

O TripBruta surgiu em 2016 
quando resolvi começar a 
escrever sobre as minhas 
aventuras mundo afora.
Inicialmente eu ajudava amigos 
em suas viagens, contando-lhes 
sobre os lugares que havia 
visitado e sobre minhas 
experiências. Hoje escrevo para 
milhares de leitores e faço 
roteiros personalizados.



QUEM ESCREVE

Anne Schuler, muito prazer!

Carioca, 25 anos, escoteira e apaixonada 
por escrever e viajar. Aqui posso dividir 
muito do que já vivi nesse mundão, dando 
dicas sobre lugares e contando a história do 
local. Até então foram 48 países, 11 estados 
brasileiros, 1 intercâmbio e 1 mochilão. 
Essas experiências são diretamente 
responsáveis pela pessoa que sou hoje, pois 
transformaram completamente minha visão 
de mundo.



QUEM É O MEU PÚBLICO?

Meu público é composto por pessoas que amam 

viajar e viver novas experiências. Alguns tem o 

sonho de fazer um mochilão, intercâmbio ou até 

mesmo morar e trabalhar fora, mas ainda não 

sabem que é possível. Meu objetivo é ajudar a 

alcançar esses sonhos.



COMO EU AJUDO MEU PÚBLICO

Mais de 4000 pessoas conectadas

• Dicas de passeios
• Dicas de lugares
• Dicas de hospedagem
• Roteiros prontos
• Roteiros personalizados
• Dicas para quem pensa em fazer um intercâmbio
• Dicas para quem quer fazer um mochilão
• Tiro dúvidas sobre lugares via direct e e-mail
• Destinos peculiares (com poucos turistas)
• Planejamento financeiro para realizar a viagem dos sonhos
• Dicas para evitar perrengues e ter uma viagem tranquila



VISIBILIDADE DO TRIPBRUTA

Os números abaixo representam o alcance, a aceitabilidade e o poder de 
influência do TripBruta no instagram.

Impressões mensais

15000

Impressões/foto

Média de envolvimento

Média de curtidas/foto

1900-3200

1000

Média de alcance/foto

Seguidores no Instagram

1500-2500

4200

680



PERFIL DOS USUÁRIOS

Principais países

• Brasil: 91,24%

• Portugal: 5,84%

• Reino Unido: 0,73%

• Suíça: 0,73%

• Argentina: 0,73%

• Alemanha: 0,73%

Principais localizações

• Rio de Janeiro

• São Paulo

• Belo Horizonte

• Brasília

• Porto Alegre



QUEM SÃO ELES

Gênero do público

• Feminino: 82,35%
• Masculino: 17,65%

• Outro: 

Faixa etária

• 13 a 17: 5,15%

• 18 a 24: 41,91%

• 25 a 34: 34,56%

• 35 a 44: 9,56%

• 45 a 54: 7,36%

• 55 a 64: 1,47%



FORMATOS DE PUBLICIDADE

SITE

INSTAGRAM

• Banners

• Links patrocinados

• Guest posts

• Posts patrocinados

• Posts patrocinados

• Capa

• Vídeos

• Check in



FORMAS DE PARCERIAS

SORTEIO NO INSTAGRAM

Como funciona:
O anunciante disponibiliza um produto/serviço para ser sorteado de forma 
conjunta na página do @tripbruta por um determinado período de tempo 
(normalmente de 3 semanas a um mês) e, ao final do sorteio, a empresa se 
responsabiliza por enviar o prêmio ao ganhador do sorteio.

Vantagens:
Este tipo de parceria permite aumentar o fluxo de prováveis clientes, bem como a 
visibilidade do anunciante, visto que para concorrerem ao produto/serviço, é 
necessário seguir a página da marca parceira.



FORMAS DE PARCERIAS

RECOMENDAÇÃO NO INSTASTORIES

Como funciona:
Este tipo de anúncio é feito de forma espontânea no dia a dia. O anunciante 
disponibiliza um ou mais produto(s)/serviço(s) para que estes sejam divulgados 
no Stories do @tripbruta durante determinados dias da semana. Firmado este 
tipo de parceria, estarei disponível no direct para tirar dúvidas dos potenciais 
clientes do anunciante, se for o caso. 

Vantagens:
Este tipo de parceria permite agregar valor ao produto/serviço, possibilidade de 
falar sobre o produto/serviço durante algumas vezes na semana ou no dia, 
aumentar o fluxo de prováveis clientes no instagram do anunciante, bem como 
criar curiosidade sobre o produto.



FORMAS DE PARCERIAS

MARCA APOIO NO INSTAGRAM

Como funciona:
Quando o anunciante já tem um nicho específico, esta forma de parceria é uma 
das melhores, pois é possível alinhar meu estilo de vida à marca. Eu farei 
postagens citando o parceiro da marca/anunciante, além de marcá-lo em minhas 
fotos, de forma a criar uma conexão realista com todos que curtem/comentam as 
minhas postagens. 

Vantagens:
Este tipo de parceria permite que o anunciante atinja um público específico de 
forma mais direta, além de aumentar o fluxo de prováveis clientes ao instagram
da marca.



FORMAS DE PARCERIAS

PARCERIA POR PERMUTA

Como funciona:
O anunciante disponibiliza um produto/serviço para ser testado por mim e, após isto, eu 
farei alguns posts no instagram sobre o produto/serviço e um texto no blog. No caso de 
hotéis, lojas ou similares, farei também diversas fotos e gravações para o Stories, mostrando 
as instalações, produtos disponíveis, serviços etc.  
Para postagens no instagram e textos no blog, será sempre disponibilizado o instagram e o 
site da marca/empresa.

Vantagens:
Divulgação real, visto que cada vez mais os clientes buscam recomendações sinceras; a 
recomendação de uma blogueira/amiga hoje em dia vale mais que muitos posts 
patrocinados; possibilidade de visualização do produto/serviço antes de concluir a compra; 
aumento do fluxo de visitantes no site e instagram da empresa.



CONTATO

• E-mail: tripbruta@gmail.com

• Instagram: @tripbruta

• Site: www.tripbruta.com

mailto:tripbruta@gmail.com


Muito 

obrigada!


