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Todos nós sabemos que a
internet encurta distâncias.
Que tal reunirmos pessoas,
negócios e bons produtos
em volta da mesa através da
internet?

WWW.PAPOSABOR.COM.BR

PAPO SABOR

1. O PAPO SABOR
Somos uma equipe apaixonada pelo que faz e nosso maior objetivo é atrair
amantes da gastronomia proporcionando o que há de melhor no mercado
gastronômico, enogastrônomico,turismo, chefs, histórias sobre a boa mesa além
de muita informação sobre o mercado do A E B.
Queremos ser o canal de referência para profissionais da gastronomia,
gourmets, executivos, estudantes, cronistas, culinaristas, nutricionistas e
apreciadores da boa mesa.
Através de uma plataforma geramos contéudo 100% gastronomia e turismo e
compartilhamos através das redes sociais e canal do Youtube.
Além do produto de mídia, o Portal conta com projetos especiais como
produção de Documentários em audivisual e webseries que tem como objetivo
desbravar, regiões, culturas e costumes. Sempre valorizando a boa mesa.

ASSISTA AQUI

DOCUMENTÁRIO
HISTÓRIAS E SABORES
DO VALE EUROPEU SC

PAPO SABOR

A COMUNIDADE

Um público sofisticado, rico de espírito,
moderno, inteligente que curte os bons
momentos da vida.

550.000 Visitas/ANO
367.000 PAGEVIEW(S)
SESSÕES

Dispositivos que geram os melhores
resultados

75,6% Celular
24.4% Desktop

opaposabor

sexo
Feminimo

62,2 %
35.8 %

51,1% 25 a 34 anos

25 a 34 anos , é o público mais desejado
na internet por sua capacidade de
consumo e de adotar e seguir
tendências.

PAPO SABOR

PACOTE MENSAL
Serviços:

Guia Sabor - página personalizada com até 10 imagens
+ institucional com link para site da marca;
4 Pautas na categoria do seguimento por ano;
1 feed + stories - Redes sociais - Semanal
,90
Acesso E -shop vitrine com até
R$ 5 produtos - link para site
Divulgação página EVENTOS - Home; para divulgar
eventos da Marca/empresa.

BÔNUS: Mídia Banner - por 60 dias
OBS:

É responsabilidade da Marca/ Empresa, disponibilizar
imagens do produto para Instagram e demais midias digitais.

Entrada : R$ 150,00
Saldo de 10x 95,00 no boleto ou cartão de crédito
Investimento ANUAL

R$ 1.100,00

Contrato 12 meses

Descubra outras
oportunidades
para sua marca
e produto!

PACOTE MENSAL COM BANNER HOME

Serviços:

Guia Sabor - página personalizada com até 10 imagens
+ institucional com link para site da marca;
4 Pautas na categoria do seguimento por ano;
1 feed + stories - Redes sociais - Semanal
Acesso E -shop vitrine com até 5 produtos - link para site
Divulgação página EVENTOS - Home; para divulgar
eventos da Marca/empresa.
Mídia Banner Home

OBS:

É responsabilidade da Marca/ Empresa, disponibilizar
imagens do produto para Instagram e demais midias digitais.

Entrada : R$ 250,00
Saldo de 10x 155,00 no boleto ou cartão de crédito
Investimento ANUAL

R$ 1.800,00

Contrato 12 meses

VAMOS
CONVERSAR?
47 9.9908 -7400 - Claudio
48 9.9808-4021 - Jerusa
@opaposaborr
www.paposabor.com.br

