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O BLOG 

O Férias NOW! nasceu em novembro de 2009. Começou com a ideia de compartilhar 

curiosidades de viagens, guloseimas e dicas de destinos. Sempre tem aquele momento 

que você quer parar tudo e ir para algum lugar. Ou simplesmente desfrutar um 

momento. Este é o lema do blog. Possibilitar que você tire férias agora, neste 

momento, nem que seja em pensamento. 

 

 

A BLOGUEIRA   

Jornalista, blogueira, curiosa e viajante por natureza! 

Todo ano, aproveita as férias para viver em algum destino 

novo por um mês.  Já passou por algumas cidades da 

Argentina, Espanha e Itália. No Brasil, conhece os três 

estados da região Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e 

Ceará.  

É adepta de todos os tipos de viagens, desde mochileira 

até mesmo pacote fechado por agência, pois acredita que 

há inúmeras maneiras de se desfrutar de um destino. 

É apaixonada por doces, então, por conta disso criou a seção Guloseimas, que é uma 

das mais acessadas do Blog. 

 

 

ESTATÍSTICAS 

O blog iniciou com uma média de 1.000 visualizações por mês.  

A cada mês o número aumenta. No início do ano de 2013, o total de visitantes era de, 

aproximadamente, 9 mil. Hoje, a média é de 15 mil visitantes mensalmente. No total, 

já são mais de 180 mil visualizações de página. 

 

  



PERFIL DE LEITORES 

O público é, na maioria, mulheres, de 20 a 40 anos, que viajam pelo menos três vezes 

ao ano. Em sua maioria são pessoas que organizam sua própria viagem e não 

costumam comprar pacotes com agências. 

Os países que mais visualizam o conteúdo são: Brasil, Estados Unidos, França, Itália, 

Portugal, Argentina e Espanha. 

As principais cidades que o blog atinge são, por ordem de relevância: Curitiba, São 

Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. 

 

REDES SOCIAIS 

Facebook: www.facebook.com/FeriasNOW 

Twitter: @feriasnow 

Instagram: @feriasnow  

 

NA MÍDIA 

JORNAL - O blog Férias NOW! deu origem à coluna Próxima Parada, que veicula 

semanalmente no jornal Eco Curitiba.  Tiragem do jornal: 15 mil exemplares. 

 

  

 

 

 

  



REVISTA - A blogueira também é jornalista e escreve sobre Turismo e Viagens para a 

revista Belleza Total. Publicação trimestral, com tiragem de 20 mil exemplares, 

distribuída nos estados brasileiros: Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato grosso, 

Mato Grosso do Sul e Tocantins. 

 

 

O Blog também faz parte das redes RBBV (Rede Brasileira de Blogueiros de Viagem) e 

Curitiblogando (Grupo de blogueiros de Curitiba).  

 

VALORES 

Publieditorial 

- O cliente envia o texto pronto, para revisão, já com as fotos.  R$ 300,00   

- O texto é escrito pela blogueira. R$ 500,00 

CONTATOS: 

E-mail:  leidinara@gmail.com 

Telefone:  55 41 9672-4148 

mailto:leidinara@gmail.com

