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SOBRE    

O  BLOG

O Destinos Interessantes nasceu da 

vontade de compartilhar nossas viagens 

e ajudar os seguidores a montarem seus 

roteiros e escolherem os melhores 

serviços de transporte , comunicação e 

hospedagem .  O blog e o Instagram 

 apresentam conteúdo e fotos 

produzidos por três mulheres de perfis e 

idades diferentes , o que mantém a 

diversidade dos destinos . O ponto 

comum entre as três é a forma de viajar : 

a cada embarque otimizamos o roteiro 

para conhecer o maior número de 

lugares possíveis .   
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COMO  O  BLOG  

AJUDA  O  LEITOR  

Criando um espaço para compartilhar um roteiro único, 

dando dicas de lugares que costumam ficar fora dos 

guias de viagens.

Ajudando nossos leitores a encontrar os destinos mais 

adequados de acordo com o perfil do viajante.

Compartilhando nossa experiência e passando dicas de 

todas as viagens, para que nossos seguidores possam 

aproveitar da melhor forma possível e fugir das furadas  

O  QUE  O  LEITOR
VAI  ENCONTRAR
NO  BLOG

Viagem de luxo  

Classe média que curte viajar barato e com conforto

Viagens de pelo menos 15 dias
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INSTAGRAM

@destinosinteressantes

FACEBOOK

/destinosinteressantes

GOOGLE  +

Simona Aburad

NAS REDES SOCIAIS

https://www.instagram.com/destinosinteressantes/
https://www.facebook.com/blogdestinosinteressantes/
https://plus.google.com/111774936973018132141


TIPOS DE PARCERIAS

Posts com conteúdo publieditorial para alcançar o público- 

alvo com engajamento 

Produção de fotos e vídeos de pontos de interesse para 

divulgação 

Produção de conteúdo sobre um local/empresa específico 

Participação em PressTrips buscando compartilhar as 

experiências com total transparência para o leitor 

ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS



CONTATO  

contato@destinosinteressantes.com.br

+55 11 996212107

Instagram

Facebook

Blog

https://www.instagram.com/destinosinteressantes/
https://www.facebook.com/blogdestinosinteressantes/
http://www.destinosinteressantes.com.br/





