
BLOG  ::  passeios baratos em são paulo
http://passeiosbaratosemsp.com.br/



O BLOG
:: divulga as atrações da cidade e chama atenção para a beleza,

riqueza histórica e áreas verdes que cercam a metrópole;

:: educa a população para consumir cultura e valorizar os

atrativos da cidade, os monumentos, parques e patrimônio

histórico; valoriza o que São Paulo tem de melhor;

:: Oferece dicas sobre os lugares mais visitados, aqueles menos

conhecidos e uma agenda cultural do que está acontecendo na

cidade com preços populares ou gratuitos;

:: incentiva as pessoas a passear pela cidade com o olhar do

turista, descobrir detalhes na arquitetura, fazer passeios

alternativos, visitar pontos turísticos e fazer programas culturais

em família;

:: fomenta a economia criativa, negócios inovadores (food trucks,

meios de hospedagem alternativos e mobilidade urbana);

:: promove passeios a pé pela cidade (walking tours) e de

ecoturismo.



perfil de audiência
facebook :: 11.126 fãs espontâneos, sendo 74%

mulheres e 26% homens com idade majoritária de 25 a

34 anos

instagram :: 1.878 seguidores em apenas 154 posts

twitter :: 134 seguidores com mais de 248 tweets

blog :: 55.142 visitas únicas no mês janeiro de 2016

com 2min e 42s de permanência média no site

:: ORIGEM

São Paulo: 7.311

Guarulhos: 285

Santo André 195

Osasco: 194

São Bernardo: 224

:: IDIOMAS

Português: 9.830

Inglês: 724

Espanhol: 108



pesquisa do assinante

:: MULHERES 71%

:: HOMENS 29%

:: IDADE 64% de 30 a 49 anos

:: RENDA MENSAL 64% de 

R$ 2.900,00 a R$ 5.400,00

:: MEIO DE TRANSPORTE

67% metrô

56% ônibus

33% carro

16% aplicativos

:: PRINCIPAIS PASSEIOS

69% parques

67% cinema

63% restaurantes

58% exposições

38% shows

35% teatro

12% dançar



autora  ::  patrícia ribeiro
Formada pela Faculdade Cásper Líbero, Patrícia já trabalhou como editora e repórter em

revistas e jornais como o Diário de São Paulo, Yoga Journal, além de colaborar com a

Editora Abril, Portal UOL e assessorias de imprensa.

Por gostar muito de viajar, acabou escrevendo reportagens sobre turismo e produziu guias

de viagem nacionais e internacionais.

Paulistana adora a vida cultural da cidade de São Paulo e descobrir lugares novos, por isso

resolveu compartilhar o que gosta através do blog, dando dicas para moradores e

visitantes.

O blog não apenas dá a agenda cultural da cidade, pois Patrícia faz pesquisas e visita os

lugares sobre os quais escreve para aprofundar o texto e transmitir um conteúdo

detalhado e de qualidade.



mídia e imprensa



ranking
:: Além de toda a cobertura que o blog recebe dos principais veículos culturais da cidade, também

se destaca em 2º lugar na busca espontânea do Google "passeios"

:: Alexa Global Rank 608,398

:: Rank in Brazil 32,401 

Fonte: http://www.alexa.com/



destaque ao patrocinador



parceiros
:: O blog Passeios Baratos em São Paulo estabelece parcerias com teatros, cinemas, lojas, restaurantes e museus que

dão desconto aos seguidores do blog e oferecem ingresso para sorteio.



Vamos conversar: contato@passeiosbaratosemsp.br
cel (11) 98185-4481/99176-7353


