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A Casa da Cris é resultado do trabalho contínuo da 
designer de interiores Cristina Melillo em garimpar 
referências de bom gosto no mundo da decoração. 

Com aquela pitada de mãe e dona de casa, o portal 
traz diariamente dicas de decoração, paisagismo, 
arquitetura e estilo de vida, com ideias diferentes para 
jardinagem, reciclagem, artesanato e tendências no 
mundo do design de interiores.

A Cris vive nas redes sociais, Blog e Youtube, e tem 
um público muito forte no Facebook, que foi onde 
tudo isso começou.

530.000+ DE

11.200.000
1.600.000

19.400
1.800

seguidores em nossa 
fanpage no Facebook

pessoas alcançadas em 
publicações recentes

pessoas envolvidas (comentando, 
curtindo ou compartilhando)

seguidores 
no instagram

assinantes do Feed 
e Newsletter
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PERFiL do 
PúbLiCo

Nosso público é composto 
por uma grande maioria de 
mulheres, com faixa etária 
predominante entre 24 a 
44 anos. Todo o material 
divulgado é pensado para 
refletir sempre bom gosto, 
bem estar e, acima de tudo, 
abordando temas que 
aproximem o usuário dos 
sonhos que almeja.

   hoRáRios
A faixa de horário com 
maior acesso é de 9h às 23h. 
Recomendamos distribuir as 
postagens nesse intervalo 
para melhor alcance.



aNuNCiaR
No bLog:

Post 
PatRoCiNado
Matéria patrocinada com 
conteúdo específico do 
anunciante, podendo ser 
adaptada e inserida dentro de 
postagens diárias do blog e 
chamadas nas redes sociais.

baNNER No 
toPo ou Na
baRRa LatERaL
Opção para exibição de 
anúncios na seção exclusiva para 
anunciantes na barra lateral do 
blog ou no cabeçalho do site, com 
visibilidade em todas as páginas. 
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Po
st

 P
at

R
o

C
iN

a
d

o

baNNER CabEçaLho

baNNER
LatERaL

1



Mais oPçÕEs:

PubLiEditoRiaL
FaCEbooK
Criamos 01 álbum com imagens 
enviadas pelo cliente (de 01 
a 07 imagens), com breve 
descrição + link de acesso, 
sugerindo certa curiosidade e 
vinculando o conteúdo ao link 
disponibilizado. 

Posts patrocinados em nossa 
fanpage devem tomar o 
cuidado de sempre ambientar 
os produtos em um cenário ou 
ambiente decorado, de forma 
coerente com a proposta da 
Casa da Cris. Por experiência, 
quanto menos “cara comercial”, 
maior o engajamento.

NEwsLEttER
Todo os posts são 
enviados para nossa lista 
de assinantes do feed, que 
hoje somam 1800 inscritos.

ExEMPLo:
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PostagEM ou 
soRtEio No
iNstagRaM
Imagem + conteúdo do anunciante 
+ marcação de usuário e hashtags 
desejadas nos posts, com opção 
de apenas 01 ou várias imagens 
em período pré-combinado. 
Sorteios e cupons pelo Instagram 
dão sempre muita audiência.
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ExEMPLo:



ExEMPLos dE Posts + aLCaNCE:



ExEMPLos dE Posts + aLCaNCE:



PRojEtos dE 
dECoRação E 
aRquitEtuRa
A profissional Cristina Melillo também 
desenvolve projetos personalizados 
de design de interiores, paisagismo e 
arquitetura. Pra saber sobre valores ou 
desenvolver um pacote personalizado 
de divulgação, entre em contato 
conosco pelo e-mail: 

PoRquê aNuNCiaR Na 
Casa da CRis?
A parceria com a Casa da Cris permite atingir 
uma audiência específica e engajada, e que 
gosta dos assuntos que abordamos. 

Por oferecer referências criativas para 
decoração, sempre surgem perguntas e 
comentários sobre onde encontrar, como 
fazer, quais os materiais usados e quanto 
custa para comprar ou executar projetos. 
Nós sempre apontamos soluções pra essas 
perguntas, seja indicando parceiros, lojas, 
profissionais ou até mesmo videos e tutoriais 
sobre como fazer. A resposta é sempre 
positiva, pois nossa audiência confia na 
orientação e credibilidade do conteúdo 
apresentado.

Sua marca pode ter resultados e exposição 
relevantes se pensarmos juntos na melhor 
forma de usar nossos canais de divulgação 
para ampliar o alcance de sua campanha. 

tEM Mais:

designcasadacris@gmail.com
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Rafael bastos (31) 99744-2034 ::: Publicidade

© 2016 Casa da Cris


