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O que é o

Minha Vida Literária?
O Minha Vida Literária é um blog voltado ao universo da literatura. Fundado em Julho de 2011,
aborda diferentes gêneros literários, sendo conhecido principalmente pelas resenhas de romances e
chick-lits, gênero, no qual, é considerado uma das referências no meio. Com o intuito de incentivar a
leitura, conta com resenhas e indicações de livros e de ﬁlmes adaptados, notícias do universo
literário e assuntos diversos relacionados ao tema principal. Além do blog, o Minha Vida Literária
possui um canal no YouTube e conta com redes sociais de apoio, como o Facebook, Twitter e
Instagram, que permitem um maior contato e engajamento com os leitores.

Sobre a

Blogueira
Aione Simões, 26 anos. Formada em Nutrição pela USP, atualmente
cursa Letras-Inglês na mesma instituição. É paulistana de nascimento,
mas vive desde os 6 anos em Mogi das Cruzes/SP. Leitora apaixonada
desde criança, descobriu sua vocação e seu desejo de atuar
proﬁssionalmente no meio literário após a criação do blog. Além de
fundadora e administradora do Minha Vida Literária, é colaboradora
do blog Livros & Fuxicos, onde gerencia a coluna “Fuxicando Sobre
Chick-Lits”.

Colaboradora
Clivia Lira: Pernambucana de 28 anos, formada em Serviço Social pela
UFPE. Responsável por resenhar livros ao lado da Aione.

Por que anunciar no

Minha Vida Literária?
O blog se utiliza de uma linguagem clara e atraente que, aliada a uma identidade visual
organizada, de fácil acesso e atrativa, é capaz de envolver e cativar os leitores. Ainda,
pensando no amplo público que acessa a internet por meio de dispositivos móveis, o
layout do Minha Vida Literária é responsivo, adaptando-se aos acessos de cada um.
Além disso, o público do blog é antigo, ﬁel e engajado nas redes sociais que o
acompanham, principalmente por conta do próximo contato estabelecido entre a
blogueira e os leitores – um dos diferenciais do blog -, de forma a expandir cada vez
mais o número de novos visitantes e seguidores e de ﬁdelizá-los.
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Tempo que frequenta o blog:
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Estatísticas
Analytics
abril/2016

60.865
pageviews mensais

18.575
visitantes únicos

Redes Sociais
maio/2016

12.2k
facebook

11.5k
youtube

3k

instagram

3.8k
twitter

Publicidade
informações
Formatos
Posts patrocinados

Resenha escrita

Resenha em vídeo

Vídeo + Escrita

Observações
Todas as postagens no blog são enviadas aos
assinantes de feed e acompanhadas de, ao menos:

Os produtos enviados à blogueira aparecem nos vídeos de “Na Caixinha do
Correio”.

01 divulgação no Facebook

Os livros resenhados, além de nos vídeos de “Na Caixinha do Correio”, aparecem

01 divulgação no Twitter

nos de “Leituras do Mês”.

As resenhas escritas recebem, ao menos:
02 divulgações no Facebook
02 divulgações no Twitter
Postagem no Skoob

Dados bancários
Banco do Brasil (001)

Todo e qualquer conteúdo patrocinado será claramente identiﬁcado para os
leitores.
Fica resguardado o direito da blogueira de manter sua opinião pessoal em todas
as resenhas e redes sociais, assim como o respeito pelo autor e seu trabalho,
garantindo um compromisso de maior credibilidade entre a blogueira e os
autores, e entre a blogueira e seus seguidores.

Formas de pagamento

Ag: 7061-0

Via depósito ou transferência bancária, em até 2x s/juros (favor, enviar

CC: 5388-0

comprovante)

Aione Simões Sérgio

50% do pagamento na contratação do serviço

386.403.658.57

50% após a ﬁnalização do serviço

tipos de

Banners
Lateral
Largura: 300 pixels
Altura:
- mínima 80 pixels
- máxima 300 pixels

Rodapé
Largura: 728 pixels
Altura: 90 pixels

Opinião

“Acho um blog bom e com resenhas de livros
com linguagem clara. Já comprei livros
conﬁando na resenha emitida aqui e não me
arrependi.”

dos leitores

"Eu gosto, ainda mais quando indica
chick-lits, que me parecem não serem
muito divulgados por outros blogs."

"O blog é escrito por uma pessoa
apaixonada pelos livros e faz com que
nos apaixonemos também. Parabéns
pelo ótimo trabalho."

“Um dos melhores blogs literários! As
resenhas, textos feitos pela Aione são
excelentes e bem construídos. Os
vídeos são maravilhosos. A blogueira
tem muita facilidade de lidar com a
câmera e fala sobre os livros com
propriedade.”

"Simplesmente um dos melhores blogs literários.
Conteúdo moderno, diálogo claro, organização e
disciplina na apresentação do conteúdo, enﬁm... sou
fã."

Um dos melhores blogs que
eu acompanho. Adoro e
conﬁo de olhos fechados."

“Um blog maravilhoso e que
sempre recorro a ele antes
de comprar qualquer livro.
Parabéns pelo trabalho.”
“Atualmente, é um dos
poucos blogs que
acompanho e o melhor
canal dentro do gênero.”

Eu gosto demais do blog! Posso aﬁrmar que ele é
uma das minhas principais referências na hora de
comprar um livro. Admiro muito, também, a forma
atenciosa com que a administradora Aione se
reporta ao público. Enﬁm, só tenho elogios! Espero
de coração que o Minha Vida Literária cresça cada
vez mais e mais!"

“Inteiramente útil para fomentar o
desejo pela leitura e ajudar a desenvolver
a capacidade crítica dos que
acompanham as resenhas.”

“Eu adoro o blog, sempre busco
novas leituras através dele. Conﬁo
nas suas indicações de leitura,
nunca me decepcionando com as
suas sugestões."

Aione Simões
contato@minhavidaliteraria.com.br
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