ESTRELAS

PROFASHIONAL

www.revistaprofashional.com.br

ESTRELAS PROFASHIONAL É UM GRUPO DE DIGITAL INFLUENCERS PARCEIROS
PROFASHIONAL, QUE FALAM SOBRE OS MAIS DIVERSOS TEMAS.

DA MATERNIDADE, DO UNIVERSO FEMININO E INFANTIL EM TODAS AS
SUAS NUANCES COMO:
• Mãe de Sete • Baby Dicas • Vida de Mamãe Moderna • Jeitinho de Mãe
• Materniarte • Magicas de Mãe • Maezice • Duda Salles
SOBRE MODA, LIFESTYLE E GASTRONOMIA:
• Rodrigo Algano • Savyo Marcos • Kleber Caiado • Juliana Latache
• Augusto Rocha

POR QUE ESCOLHER A PROFASHIONAL?
• Facilidade em emissão de notas fiscais para o grupo todo;
• Relatório de prestação de contas após o job;
• Facilitador em busca de novos influenciadores.

QUEM É A PROFASHIONAL?
Customizar o seu jeito de ver o mundo era a ideia da Publisher
Sandra Teschner, ao criar a Revista Profashional. Sua aptidão
para escrever e seu conhecimento em música, arte e teatro foram
os grandes influenciadores na decisão de uni-los e transformá-los
em um trabalho para um público específico, criando assim, em
2003, a Revista Profashional.
“Eu imaginava uma revista que fosse profissional, falasse de
coisas bacanas, mas em uma linguagem do mundo que eu estava
criando. Meu objetivo sempre foi abrir uma empresa de revistas
customizadas. Então, eu customizei o meu jeito de ver o mundo”,
conta a Publisher.
Atualmente, em sua 113ª edição, a Revista pioneira no formato de
revista de bolsa (hoje, em tamanho maxibolsa), é elaborada com
muito charme e matérias relevantes, com um jeito bem profashional
de ser. Focada em moda, atualidades e comportamento, o
público-alvo são as pessoas que gostam de receber informação
de forma criativa e agradável. Ler a Revista Profashional é uma
experiência única.

MATERNIDADE E INFANTIL

MÃE DE SETE
POR JULYANA MENDES

Mãe de 7 filhos em tempo integral. Formada em engenharia
civil, optou há mais de 3 anos por exercer o papel de mãe em
sua totalidade.
O Mãe de Sete nasceu, então, com o objetivo de compartilhar,
ensinar e aprender.
Público: é composto, em sua maioria, por mulheres com faixa
etária entre 18 e 54 anos.

92%

8%
217 MIL

@maedesete

16.900
/maedesete

12.300
/maedesete

www.maedesete.com.br

MÁGICAS DE MÃE
A MATERNIDADE NA PONTA DA LÍNGUA

Kely Varela é atriz pela Faculdade de Artes do Paraná, Pós Graduada
em Comunicação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Mora em Curitiba, tem uma filha de 4 anos e um filho de 2 anos.
Mágicas de Mãe é um blog que fala sobre a mãe moderna, que
trabalha fora, que está sempre ligada na internet em busca de
novidades e aprendizados.
Público: é composto, em sua maioria, por mulheres com faixa
etária entre 20 e 39 anos.

90%

10%
12,8k

@magicasdemae

609k
/magicasdemae

150.000 visitas/mês
www.magicasdemae.com.br

MAEZICE
POR ANANDA URIAS

Mãe da Lara e Alice, jornalista por formação e por paixão,
encontrei na maternidade a inspiração para realizar o sonho
de ser escritora. Gestei a ideia do meu próprio blog por anos,
mesmo já fazendo sucesso nas redes sociais. Mãezice nasceu
em Dexembro de 2015.
Público: é composto, em sua maioria, por mulheres com faixa
etária entre 18 e 44 anos.

89%

11%
115 MIL

@maezice

125 MIL
/maezice

3 MIL
/maezice

300 MIL visitas/mês
www.maezice.com.br

VIDA DE MAMÃE MODERNA
POR KARINA MARTINS

Mãe de primeira viagem da Sophia, formada em Ciências
da Computação, seu mundo sempre girou em torno de redes
sociais e como grande admiradora de blogs, sempre gostou de
escrever e compartilhar suas experiências com as amigas.
Quando a maternidade chegou, surgiu a ideia de dividir essa
nova fase, compartilhando seu conhecimento do mundo materno
através do blog.
Público: é composto, em sua maioria, por mulheres com faixa
etária entre 20 e 40 anos.

89,7% 10,3%
42.950k
@vidademamae

12.470
/vidademamaemoderna

+450
@vidademamae

56.280
visitas por mês

vidademamaemoderna.com

MATERNIARTE
A ARTE DE SER MÃE

Adriana Engelmeyer, mãe do Theo, arte educadora formada pela
faculdade de Belas Artes de São Paulo com pós graduação em
História da Arte pela FAAP.
O site mostra minha vontadede unir a ARTE e a MATERNIDADE que
fala da minha vida materna, e da busca contínua das novidades
e atualizações para estimular o desenvolvimento dos pequenos,
com informações diárias e um conteúdo exclusivo.
Público: é composto por mães, pais, crianças e arte educadores.

79,3k
@materniarte

40,776K
/materniarte

1,5k
@materniarte

1478
/materniarte

3,290k
materniarte

87,665

views por página

www.materniarte.com.br

BABY DICAS

PARA MÃES DE PRIMEIRA E VÁRIAS VIAGENS
Bárbara Sarkis, 36 anos, mãe do Eduardo (2010), Arthur
(2013) e do Pedro (2015).
Pós graduada em Direito, largou o Judiciário pela maternidade
e, hoje, desenvolve o seu melhor e mais importante papel:
ser mãe!
Público: é composto, em sua maioria, por mulheres com
faixa etária entre 25 a 44 anos.

86%

14%
77,4k

@babydicas

45.058
/babydicas

3.813
@babydicas

107.170
babydicas.com.br

425
/babydicas

2.523
babydicas

JEITINHO DE MÃE
POR SABRINA LUZ

Comunicativa, espontânea e despojada, Sabrina Luz
compartilha seu dia a dia como mãe de três nas redes
sociais e blog Jeitinho de Mãe que nasceu há cinco
anos, da vontade de registrar o seu dia a dia, desafios
e descobertas da maternidade.
Público: é composto, em sua maioria, por mulheres
com faixa etária entre 18 a 45 anos.

97%

3%
+ 42k

@jeitinhodemae

+76.900k
/@jeitinhodemae

2.800

views por snap

@jeitinhodemae

67.000
www.jeitinhodemae.com

DUDA SALLES
Duda Salles tem cinco anos e sabe que sua vida é diferente, sim. E daí?
Ela é linda, biamputada e tem características que a tornam única! Como
a vontade de sorrir e encarar qualquer desafio como um dever de casa,
ela é pura alegria e divide seu lifestyle através do instagram. Acredite,
ela pode fazer você mudar sua visão do mundo.

1.034
@dudasallesoficial

MODA E LIFESTYLE

JULIANA LATACHE
A recifense Juliana Latache tem 21 anos e um life style ‘dos sonhos’
de toda garota. Em sua rotina não faltam viagens e cuidados com a
beleza, alimentação e saúde.
Apaixonada por moda, Juliana criou o blog em 2014 após vários
pedidos das leitoras que já a acompanhavam pelo Instagram - onde
ela faz parte da equipe do @modaparameninas, o maior Insta Blog
do Brasil, que soma mais de 8 milhões de seguidores.

72.500
@julianalatache

2.100

views por snap

julianalatache

35.000
www.blogmodaparameninas.com

QUAL DOS DOIS
Sávio Marcos, é fotógrafo formado pelo curso THIBÉ fotografia e
atualmente cursando Designer de Moda na faculdade Anhembi Morumbi.
Rodrigo Albano, se formou em Gastronomia no SENAC e atualmente
está cursando pós em Gastronomia Funcional na FAMESP.
O Projeto Qual dos dois nasceu em 2016, nosso objetivo é mais do
que entretenimento, é diversão, viagens, boa comida e sobre tudo
conteúdo.
Público: é composto, em sua maioria, por mulheres com faixa etária
entre 13 a 54 anos.

68%

32%
+ 70k

@qualdosdois
@savyomarcos
@rodrigoalbanod

www.qualdos2.com

AUGUSTO ROCHA
Modelo e atleta. Augusto Rocha foi vencedor do primeiro concurso Beleza
Black, em 2002.
Atualmente faz parte do grupo Mahamudra, uma filosofia de vida, desenvolvimento humano, baseado em três pilares: corpo, mente e espírito.
Através do seu instagram compartilha com seus seguidores lifestyle, focando em uma vida saudável.
Dentre seus trabalhos estão desfiles para grandes marcas, como Amir
Slama. Participação na novela Escrava Mãe, da Rede Record e comerciais para Caixa, Bradesco, Correios, Sky, Perdigão, entre outros.

15,1 MIL
@augustorocha.mbt

Contato: Mirian Murata
e-mail: mirian@profashional.com
cel: (11) 96490-8111
www.revistaprofashional.com.br
www.profashional.com/estrelas

