


 

Olá, é uma satisfação imensa entrar em contato com 
você. Nós somos Lara e Juliana e nosso objetivo é 
compartilhar com o mundo as nossas experiências de 
viagem e inspirar nossos leitores a explorar o mundo de 
uma forma única e pessoal. 
 
A nossa missão é estimular os nossos leitores com o 
seguinte lema: “ Viaje e veja o mundo através dos seus 
próprios olhos”. 



 

Somos leitoras assíduas de blogs de viagem e de 
plataformas de inteiração entre viajantes e amamos 
tudo que se relaciona ao tema  viagens. 
 
Após muitos anos de pesquisa e amadurecimento 
criamos o blog O mundo é pequeno para mim, 
construído com base em nossas experiências, dicas e 
perspectivas de viagens. 
 
O objetivo do blog é transmitir as nossas impressões 
sobre destinos, organização de roteiros, escolha de 
hospedagem e outras dicas úteis para os leitores com 
o máximo de clareza e comprometimento. 
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Ao longos dos anos as autoras do blog vêm se 
destacando como influenciadoras digitais. 
 
Ao compartilhar nossas experiências e dicas de viagem 
de forma autêntica e independente nos conectamos 
com os nossos leitores e seguidores criando uma 
relação de confiança. 
 
Os nossos posts inspiram as pessoas a visitar lugares 
novos e são capazes de fazê-los decidir onde vão se 
hospedar, as experiências que irão vivenciar e os 
sabores novos que irão experimentar. 
 
Assumimos o compromisso de guiar os nossos leitores 
com muita responsabilidade e comprometimento.



 

• Nosso maior foco são os leitores brasileiros, mas nossa audiência é composta de 
diversos países no mundo, especialmente dos Estados Unidos e Europa. 

 
• A maioria dos nossos leitores são pessoas jovens, entre 20 a 45 anos, que querem 

viver momentos inesquecíveis e valorizam conforto e comodidade. 
  

• O blog é direcionado para uma audiência composta de viajantes ativos e frequentes. 
 
• São leitores que tendem a investir em experiências de viagem e buscam sugestões 

de roteiro, hospedagem e passeios. 
 



• Em nossa conta do Instagram @omundoepequenoparamim divulgamos fotos de inspiração para 
viagens e também fotos de nossas aventuras. 

 
• Atualmente temos 15 mil seguidores. 
 
• As nossas fotos já foram destacadas em alguns perfis de grande alcance no Instagram, como 

o Nat Geo Travel Pic, Ministério do Turismo Brasileiro, Destinos Brasileiros entre outros. 
 

• Em nosso blog editamos e publicamos roteiros completos, guias, relatos de viagem, review de 
hotéis, produtos e passeios além de dicas de viagem. 

 
• Contamos com uma audiência média de 10 mil visitantes por mês e este número cresce a cada 

dia! 
 

https://instagram.com/omundoepequenoparamim/
https://instagram.com/omundoepequenoparamim/


 
 

 



Nossas imagens são as nossas 
principais ferramentas de engajamento, pois 
através delas podemos transportar os nossos 
leitores aos destinos e hotéis que visitamos. 
 
Investimos muito em nossos cliques para 
retratar a beleza e as singularidades de cada 
lugar. 
 
Depois de nossa experiência, enviamos os 
nossos registros aos nossos parceiros para que 
eles possam utilizar e publicar as fotos com os 
devidos crédito.



 

 

: Nós aceitamos parcerias com hotéis, 
passeios e produtos relacionados a viagem com o 
objetivo de publicar um texto informativo e completo 
sobre a nossa experiência. 
 
Todas as nossas reviews são publicadas em nosso blog 
em português e inglês e nós contamos com um vasto 
conhecimento das ferramentas de otimização – SEO- 
para promover os nossos posts. 
 
Também divulgamos as nossas principais impressões 
das reviews em nossas mídias sociais como Instagram 
e Facebook. 



 

 

Nós  
aceitamos convites para visitar destinos, escrever 
sobre as nossas experiências e divulga-los. 
 
Usualmente recebemos convites de governos 
através de suas instituições promotoras do 
turismo, mas também é comum receber 
propostas de organizações, agências de turismo e 
hotéis. 
 
Se tiver alguma ideia de como nós possamos 
trabalhar juntos e construir uma relação sólida 
por favor  entre em contato conosco. 

. 



 

 

O blog tem interesse em 
divulgar e promover produtos, mas a opinião é e 
sempre será independente e todos os posts com 
conteúdo de marketing, propaganda ou parceria 
serão obrigatoriamente identificados como 
“patrocinados” ou “parcerias”. 
 
Trabalhamos também com banners e outras 
peças publicitárias, que são exibidas em áreas 
separadas para esse fim no blog O Mundo é 
pequeno para mim. Solicite o seu orçamento. 
 
 
. 





  

 

Quando se trata de inspiração e informação sobre viagens, a 
internet alterou drasticamente o acesso e o 
desenvolvimento de viajantes independentes. 
 
A pesquisa feita pela Associação Brasileira de Blogs de Viagens 
com o objetivo de mapear o perfil do viajante brasileiro 
apontou que 70% dos leitores utilizam blogs de viagem como 
fonte de consulta e escolha do destino. 
 
Os leitores de blogs de viagem são viajantes independentes e 
experientes, que planejam de forma individualizada o roteiro 
e utilizam os blogs como fontes de informações e meio para 
contratar serviços como hospedagem e passagem aérea. 
 



 

 
 
A pesquisa ainda apontou que 68% dos leitores afirmam 
que têm muita confiança em blogs de viagem, sendo que 
as revistas de turismo aparecem em segundo lugar, 
com32%. 
 
Pesquisa realizada pelo Tripadvisor apontou que 
em 2015 o setor de hospedagem investirá 60% a mais no 
gerenciamento de reputação. 
 
Estar em evidência nos blogs de viagem formadores de 
opinião é uma questão vital para o setor hoteleiro e, 
considerando que a principal fonte de pesquisa dos 
leitores são os blogs de viagem, o investimento em 
marketing nestas plataformas será o foco do mercado. 
 
. 





Situado na área mais tranquila e 
paradisíaca de San Andrés, o Playa 
Tranquilo nos recebeu de braços 
abertos e nos apresentou o melhor do 
caribe colombiano. 
 
Durante a nossa estadia registramos 
centenas de imagens e publicamos em 
tempo real as nossas impressões sobre 
o hotel. 
 
O post no blog obtém centenas de 
acessos mensalmente e a cobertura 
nas mídias sociais promoveu muito 
engajamento. 



“Você já ouviu falar que é impossível encontrar 
uma excelente escolha de hospedagem em San 
Andrés? 
 
Nós escrevemos esse post justamente para 
mostrar que você não precisa se preocupar em 
relação a isto e que há sim uma opção de 
hospedagem maravilhosa para aproveitar as férias 
no paraíso. 
 
Te apresentamos o Playa Tranquilo Boutique Hotel, 
um lugar que, como o nome já sugere, é um 
verdadeirorefúgio tranquilo situado em uma das 
áreas mais bonitas de San Andrés. 
 
Hospedar-se no Playa Tranquilo Boutique Hotel é 
uma verdadeira experiência, que vai marcar a sua 
viagem e a sua vida para sempre.” 



A review da sofisticada e aconchegante 
pousada Bahia Bacana no Morro de São 
Paulo gerou muito engajamento  de 
nossos leitores. 
 
Os posts publicados em nosso perfil do 
Instagram foram alguns dos mais curtidos 
e promoveram muita demanda por 
reserva. 
 
A parceria firmada foi mais uma história 
de sucesso do blog e já teve mais de 20 
mil acessos. 



“Localização incrível, atendimento impecável, 
conforto, originalidade e charme. É exatamente 
isto que você irá encontrar na Pousada Bahia 
Bacana, sem dúvidas a melhor opção de 
hospedagem no Morro de São Paulo. 
 
Em nossa estadia, ficou muito claro que  simpatia 
e a energia dos donos e administradores estão 
refletidas no atendimento, decoração, serviços e 
em todos os aspectos da pousada. É evidente que 
todo o ambiente funciona em total harmonia e os 
hóspedes podem desfrutar desta tranquilidade e 
mergulhar no verdadeiro espírito das férias. 
 
Se você procura uma opção de 
hospedagem totalmente diferenciada para tornar 
a sua viagem ao Morro de São Paulo inesquecível, 
saiba que encontrou o destino perfeito. 
 



 


