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O Blog 

 O Blog surgiu em Florianópolis, antes voltado para a moda feminina 

com o nome "Only the trends", ao voltarmos a Manaus continuamos 

com esse nome, mas iniciamos do zero outra vez, mas em 5 de 

Outubro de 2013 vimos e oportunidade e necessidade de mudar o 

blog para o público Masculino, então mudamos para BLOG TODO 
ESTILOSO, por ter ser um espaço pouco explorado e por sermos dois 

rapazes, decidimos apostar nesse ramo que está dando muito 

certo.  



Estatisticas 

 O servidor que o blog está hospedado ja nos fornece dados de 
visitas e páginas mais acessadas, vamos aos números. 

 Com atualização, em média 500 acessos (em dia de postagem 
nova) 

 Sem atualização, em média 200 acessos (por dia) 

 

 O Blog possui mais de 300 emails cadastrados que recebem as 
atualizações. 

 Nas mídias Sociais focamos no Instagram que é o maior alcance do 
momento (Facebook fica como segundo plano) 

 Nosso público é basicamente o Masculino na faixa etária entre 15 a 
50 anos. 



Quem ja anunciou ou anuncia  
Trabalhamos com o Publieditorial, que é uma resenha dos produtos ou serviços 
oferecidos por quem deseja anunciar e as postagens em redes sociais.  

Cobramos um valor de R$300,00 por mês para fazer a resenha e as indicações nas 
redes sociais. 

Quem anuncia conosco: 

- Amanda Beauty Center 

- Lust Manaus 

 

Quem ja anunciou 

- Estivanelli 

- Polos Club Royal 

- Loja Help 

- M.Office 

-Só de Biquini 



Eventos 

 O blog sempre participa de eventos para compartilhar de bons 

momentos com quem os promove e levar informações aos leitores. 

 

 Alguns Eventos que ja Participamos 

 Em visão Fashion Day 

 Inaugurações de Loja 

 Lançamento de Novos produtos 

 Bazar e Brechó  



Obrigado 

 O Blog Todo Estiloso, espera sempre fazer o melhor para satisfazer os 
amantes de moda de Manaus e do Brasil e mais que tudo, 
desejamos formar verdadeiras parceria para novas propostas e 
negociações. 

 FIque sempre acompanhando as novidades. 

 

 www.todoestiloso.com 

 Instagram: @blogtodoestiloso 

 

 Contato: (92) 8276-1120 Alexandre / (92) 8211-9961 Dan 

 todoestiloso@gmail.com 

http://www.todoestiloso.com
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