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• Criado em 2013 pela jornalista especializada em turismo 
ALESSANDRA OGGIONI, que já atuou na grande imprensa, em 
veículos como portal iG, Folha de S.Paulo e Jornal A Tarde.

• Toda quinta um artigo novo com DICAS REALMENTE ÚTEIS, 
que vão fazer a diferença na viagem de quem está 
pesquisando.

• Mais de 450 ARTIGOS PUBLICADOS.

SOBRE O BLOG



QUEM É ALESSANDRA OGGIONI

Jornalista

Mãe da Helô e do Felipe

Ama escrever e compartilhar suas ideias

Já esteve em 14 países e mais de 40 cidades pelo mundo

Não dispensa um bom vinho

Passa horas fazendo roteiro e decidindo a melhor rota

Anota T-U-D-O para não esquecer de nenhuma dica

Está sempre em busca de um cantinho diferente, um passeio divertido 
ou uma dica boa de hotel que vai fazer a viagem valer a pena!

SOBRE A AUTORA



AUDIÊNCIA DO BLOG



5 MOTIVOS PARA SER PARCEIRO

1- Textos escritos por uma jornalista experiente, com checagem de 
dados e uma escrita profissional, ligando sua marca a um material de 
qualidade e de bom gosto.

2- Blog escrito com técnicas de SEO, o que significa que o texto sobre o 
seu negócio terá grandes chances de ficar bem posicionado nas 
primeiras páginas das buscas do Google.

3- Criação de material multimídia. Além do texto no blog, também será 
feito um ou mais vídeos para o canal no YouTube e ampla divulgação nas 
redes sociais.

4- Possibilidade de parceria com código promocional, para checar o 
retorno da ação.

5- Foco em conteúdo, conteúdo e conteúdo. O que importa é mostrar as 
coisas bacanas do destino e as vantagens de conhecer determinado 
local, dando detalhes importantes como preço, horário de 
funcionamento, o que levar, como ir etc.



CONTEÚDOS EM PARCERIA

EXEMPLOS DE CONTEÚDOS EM PARCERIA NO BLOG

Hotel Night: um achado em Nova York 
Como escolher seu resort all inclusive em Punta Cana 
Boa opção de hotel em Porto Seguro
Conheça o hotel-fazenda Areia que Canta, em Brotas
Dica de hotel em Santiago: testado e aprovado 

EXEMPLOS DE CONTEÚDOS EM PARCERIA EM VÍDEO

Nossa hospedagem no Village Inn
Passeio para a Cidade das Abelhas 
Dicas Essenciais de Punta Cana 
Conheça o Parque Maeda, em Itu 
Passeio na Fazenda Angolana, em São Roque

https://passaportedigital.com/destinos-internacionais/night-hotel-times-square-um-achado-em-nova-york/
https://passaportedigital.com/destinos-internacionais/resort-em-punta-cana-como-escolher-o-seu/
https://passaportedigital.com/destinos-nacionais/hotel-vitoria-regia-porto-seguro/
https://passaportedigital.com/destinos-nacionais/hotel-fazenda-areia-que-canta/
https://passaportedigital.com/destinos-internacionais/america-do-sul/chile/santiago/dica-de-hotel-em-santiago-testado-e-aprovado/
https://youtu.be/IXrfoBb2Aps
https://youtu.be/ZCyZj275Q4w
https://youtu.be/3dfG2bMb8PQ
https://youtu.be/Sd63FnSXzfA
https://youtu.be/H44cf4RlM10


NÚMEROS REDES SOCIAIS

7,8K seguidores

11,2K alcance

4,2K interações

Faixa etária: 25-44

Mulheres: 66%



NÚMEROS REDES SOCIAIS

4,8K seguidores

18,2K alcance

2,4K interações

Faixa etária: 25-44

Mulheres: 67%



NÚMEROS REDES SOCIAIS

1,34K inscritos

26,3K views

114h de exibição/mês

Faixa etária: 35-44

Mulheres: 88%



COMO FAZER PARCERIA

PRESS TRIPS E PARCERIAS

PUBLICIDADE NO BLOG

Viagem patrocinada para divulgação de destino, hospedagem, 
atrações ou restaurantes. Inclui:
- Artigo no blog
- Divulgação nas redes sociais (IG, Face e Pinterest)
- Vídeo no YouTube
- Utilização das fotografias pelo parceiro/patrocinador

- Banner no sidebar ou em artigos específicos
- Link com promoção nos artigos

PRODUÇÃO DE EBOOKS E ROTEIROS PERSONALIZADOS



VAMOS NESSA?

www.passaportedigital.com
alessandra@passaportedigital.com

11 98316-7377 | 11 4116-2260

@passaportedigital

passaportedigitaloficial

passaportedigital

https://www.instagram.com/passaportedigital/
https://www.facebook.com/passaportedigitaloficial/
https://www.youtube.com/c/PassaporteDigital/

