
Mídia Kit - novembro de 2020
Blog + Instagram 

Contato: mulheresnagastronomia@gmail.com



A proposta:
O Mulheres na Gastronomia não é feito para ser lido apenas por 
mulheres. É para todos os amantes de gastronomia que estejam 
dispostos a valorizar a figura da mulher dentro da cozinha profissional.

Criado em 2019, o blog surgiu a partir de uma inquietação: 
historicamente, a figura da mulher foi e ainda é atribuída à figura da 
dona de casa, da mãe e a cozinheira. Porém, quando olhamos a 
gastronomia profissional, os cargos de destaque, como os dos chefs de 
cozinha, são majoritariamente ocupados por homens.



Seja a sua preferência churrasco, alimentação saudável, um bom vinho 
ou comida afetiva, aqui você encontra um pouquinho de tudo, sempre 
com uma protagonista da área. Não só os aspectos mais interessantes 
de suas trajetórias, mas também suas especialidades, rotinas e desafios 
profissionais. Cada post, uma nova e incrível personagem para vocês 
conhecerem sua história e seu trabalho, além de dicas e muito sabor!

No blog, você encontra novos posts segundas e quintas-feiras (além de 
alguns extras no meio da semana). Fotos de dar água na boca, receitas 
saborosas, review de restaurantes e matérias mais aprofundadas, a 
proposta é valorizar a figura da mulher da cozinha profissional.

A proposta:



Toda a criação de conteúdo fica por conta de Gabriela Del Carmen, 
criadora do Mulheres na Gastronomia. Apuração, contato com as chefs, 
entrevista, decupagem, redação dos textos, design do blog, 
agendamento das postagens e atualização das redes sociais. O trabalho é 
grande, mas o resultado é, sem dúvidas, gratificante. Com uma paixão 
por contar histórias e saborear os melhores pratos, o Mulheres na 
Gastronomia tornou-se, rapidamente, um projeto de vida. 

“Um jornalismo de qualidade, com pautas diferentes e interessantes, 
sempre com muita diversidade e diálogo”  - Gabriela Del Carmen 

“As protagonistas, os restaurantes e o empoderamento”



@mulheresnagastronomia (Instagram)

Mais de 8.500 seguidores 

60% mulheres

40% homens

13% São Paulo

7% Rio de Janeiro

80% Outras cidades

Entre 18 e 24 anos > 13%

Entre 25 e 34 anos > 37%

Entre 35 e 44 anos > 29%

Entre 45 e 54 anos > 13%

Outros > 8%

Crescimento > +30 seguidores/dia

                                              37.013  Impressões

                                               31.691  Alcance

                                               4.481   Curtidas

                                                545   
Comentários

                                               143      Salvos
*Dados dos últimos 28 dias

Dados atualizados em 14/10/2020

Dados obtidos pela API oficial do Facebook/Instagram

(Via Squid)

https://www.instagram.com/mulheresnagastronomia/


Hellmann’s Brasil

Campanha WhataHellmann’s - Outubro 2020

Quem já anunciou?

Veja mais

http://instagram.com/p/CGLbqkcphhf/


Valores - Instagram

Número de seguidores  X  0.01

Exemplo:  Outubro/2020

8.500 seguidores X 0.01 = R$ 85,00 por publipost

Nos stories:  10% a menos do valor (R$ 76,50) por stories

No IGTV: 10% a mais do valor (93,50) por IGTV



+2.400 Impressões

16.3 - Posição média nos sites de pesquisa

4.4% - Média CTR (Click Through Rate)

50,9% acessam pelos celulares

47,4%  São Paulo
*Dados dos últimos 28 dias

Dados atualizados em 09/11/2020

Dados obtidos pelo Google SeachConsole

Mulheres da Gastronomia (Blog)



Publieditorial - Blog
O  que é? 
Publieditorial é um post em algum site que é 
pago por uma empresa. A empresa pode já 
mandar um texto pronto, ou pedir para que o 
veículo produza seu próprio texto, já alinhado 
com as diretrizes da redação. Porém, ele deve 
seguir as diretrizes de SEO para ficar melhor 
ranqueado no Google.

Valores
Textos e fotos providenciados pela 
empresa: R$40,00 por post

Textos elaborados pelo Mulheres na 
Gastronomia: R$50,00 por post

*Conforme o aumento da popularidade do blog, os valores podem sofrer 
acréscimo no futuro.



Site Cupom Válido

Publipost / Novembro 2020

Quem já anunciou?

https://www.cupomvalido.com.br/
https://mulheresnagastronomia.com.br/cupom-valido/


Gabriela Del Carmen

E-mail: mulheresnagastronomia.com

Celular: (11) 9 4233 1522

Contato


