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Criado em 2008, o Planejando Meu Casamento é um conjunto de 
diversas redes sociais, em especial uma página no Facebook 
(com mais de 450 mil fãs) e um blog (com 200 mil pageviews 
por mês). 

Com conteúdo assinado pela jornalista e publicitária Cíntia Costa, 
se tornou uma das maiores comunidades de dicas para noivas 
do Brasil . 

A linha editorial do Planejando Meu Casamento envolve dicas de 
organização, fotos de inspiração, itens para download, tutoriais e 
indicação de fornecedores de todas as áreas do universo do 
casamento.  





Publicação de artigo 
patrocinado no blog escrito 
pela nossa equipe, com 
informações sobre seu produto ou 
serviço + contatos do fornecedor 
+ link para o site. 

Inclui divulgação no Facebook 
com marcação do perfil do 
fornecedor. 

Parte da missão do Planejando Meu Casamento é ajudar noivas  e 
noivos a encontrarem bons fornecedores. 

Trabalhamos com diversos formatos de divulgação para 
empresas e profissionais do ramo dos casamentos que queiram 
entrar em contato com este público e que estejam alinhados com o 
posicionamento do Planejando Meu Casamento. 



Veiculação de selos em jpg ou gif na barra lateral do blog, com 
link para o site do fornecedor. Este formato está disponível em 
dois tamanhos: quadrado (300x300 pixels) e retângulo (300x124 
pixels). 



Compartilhamento de fotos da sua página do Facebook na 
nossa página ou publicação de foto diretamente na nossa 
página, com marcação da sua página no post. 



Selo parceiro 300x124 pixels 
Selo parceiro 300x300 pixels 
Post patrocionado 
Compartilhamento de fotos 
“Impulsionar” post no Facebook 

O pagamento poderá ser de duas maneiras: depósito em conta 
bancária (Itaú) pessoa física ou pagamento via Paypal. 

O prazo para pagamento para posts patrocinados é de dois (2) dias 
úteis antes da sua publicação. Para selos parceiros ou links, o 
pagamento deverá ser feito em até 10 dias a contar do início da sua 
veiculação. 

R$ 500/mês 
R$ 1.000/mês 
R$ 2.000/post 

R$ 400/post 
Valor desejado 

+ 10% de comissão 



Anunciar com o Planejando Meu Casamento é a escolha certa para 
conectar o seu negócio a noivas de todo o país. 

Entre em contato conosco caso tenha se interessado por algum dos 
formatos deste mídia kit ou tenha algo diferente para nos propor. 

Nos colocamos à disposição para providenciar informações 
adicionais e tirar possíveis dúvidas no endereço abaixo: 

contato@planejandomeucasamento.com.br 




