
apoio: 



Usando a tecnologia para viajar e trabalhar ao mesmo tempo.

apoio: 



Facebook
www.facebook.com/nomadesdigitaiswww.nomadesdigitais.com

Site

Instagram
instagram.com/nomadesdigitais

www.youtube.com/user/nomadesdigitais
Youtube

apoio: 

http://www.facebook.com/nomadesdigitais
http://www.nomadesdigitais.com
http://instagram.com/nomadesdigitais
http://www.youtube.com/user/nomadesdigitais


O Nômades Digitais é o primeiro site brasileiro dedicado a falar sobre 
viagens, tecnologia e empreendendorismo – assuntos essenciais para 

inspirar pessoas que sonham em trabalhar viajando pelo mundo.

apoio: 



Nossa audiência é formada por artistas, empreendedores, arquitetos, 
designers, jornalistas, publicitários, e todos aqueles que pensam fora 

da caixa e que sabem que a internet e a tecnologia vieram para 
revolucionar o nosso conceito de trabalho e felicidade.

apoio: 

Fonte: Grupo de Emails Fechado 
01/04/2014 — 01/03/2015



Audiência Mensal: 

+1 milhão de pageviews 
+700 mil visitas 

+650 mil views no Youtube 
+100 mil fãs no Facebook

apoio: 

Fonte: Google Analytics 
01/01/2015 — 01/01/2016



apoio: 

Fonte: Google Analytics 
01/04/2014 — 01/03/2015

53% homens  |  47% mulheres

Perfil da audiência:

Classe Social:  
A: 12%   
B: 28%   
C: 57%

Idade:  
18 a 24: 38% 
25 a 34: 43% 
35 a 44: 11%

Localização: 
Sudeste: 56% 
Sul: 22%  
Nordeste: 10%



Na mídia:
http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/
Vida/noticia/2014/03/casal-viaja-pelo-
mundo-sem-deixar-carreira-de-lado.html

http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/
Carreira/noticia/2015/02/ganhar-dinheiro-viajando-
o-mundo-eles-garantem-que-da.html

apoio: 

http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Vida/noticia/2014/03/casal-viaja-pelo-mundo-sem-deixar-carreira-de-lado.html
http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Carreira/noticia/2015/02/ganhar-dinheiro-viajando-o-mundo-eles-garantem-que-da.html


apoio: 

Engajamento Social:
O conceito dos Nômades Digitais se engaja com facilidade entre 
nosso público. O conteúdo produzido pelo projeto conta com alto 
índice de compartilhamento.

54 mil likes
7 HÁBITOS QUE VOCÊ PRECISA 
ABANDONAR SE QUISER TER SUCESSO
http://nomadesdigitais.com/7-habitos-que-voce-precisa-
abandonar-se-quiser-ter-sucesso/

61 mil likes
10 PAÍSES MAIS BARATOS DO 
MUNDO PARA MOCHILAR
http://nomadesdigitais.com/pensando-em-mochilar-
confira-os-10-paises-mais-baratos/

25 mil likes
O CASAL QUE VIAJA O MUNDO 
E SE FOTOGRAFA MUTUAMENTE
http://nomadesdigitais.com/o-casal-que-viaja-o-mundo-documentando-
diferentes-perspectivas-ao-se-fotografar-mutuamente/



O objetivo do 
Nômades Digitais é inspirar 
os brasileiros a realizarem 
o sonho de criar seu próprio 
negócio e viajar o mundo, 
vivendo experiências novas 
e incríveis todos os dias, 
o ano todo.

Nômades Digitais é o novo produto editorial da 
JAQUEME - empresa criadora dos blogs 
Hypeness e Casal Sem Vergonha - sobre uma 
tendência global para o Brasil.

apoio: 

Pessoas que usam a tecnologia para 
trabalhar e viajar ao mesmo tempo.

Sobre:



O projeto tem como principal inovação a união de conteúdos sobre 
viagem, empreendedorismo e tecnologia em um mesmo lugar.

Unimos o desejo de 
90% dos brasileiros 

de viajar mais…

…junto com a aspiração de ter o seu 
próprio negócio e assim, atingir 

a tão almejada felicidade e liberdade.

Afinal, viajar é bom demais       
            para fazer só nas férias.apoio: 



O conteúdo se divide em duas frentes: 
A primeira é o blog com conteúdo sobre viagem, empreendedorismo 
e estilo de vida (texto/foto/vídeo). 

A segunda é uma websérie produzida e apresentada pelos 
fundadores do Hypeness, Eme Viegas e Jaque Barbosa, onde irão 
registrar as suas vidas como nômades digitais. Viajando para os 
lugares mais legais do mundo e trabalhando de lá em sua empresa 
de conteúdo para internet, formada por dois blogs com audiência 
somada em mais de

milhões
de leitores por mês.

http://www.hypeness.com.br/2013/04/conheca-a-historia-do-hypeness/
Conheça a História do Hypeness

apoio: 

8 



Marcas que já anunciaram no Nômades Digitais

apoio: 



O AirBnB, empresa de aluguel de casas, 
patrocinou o Nômades Digitais com selo e banner 
em todas as páginas do site junto com 
publieditoriais e product placement exibidos 
em nossa websérie no youtube de suas casas 
que nos hospedaram durante o período do patrocínio.

O patrocínio gerou10x
mais visitas nas casas anunciadas no AirBnB.

http://www.youtube.com/
watch?v=f87TeX8xisE

http://www.youtube.com/watch?v=iN2C-
_Tzm10&list=UUIavNbEHJJIs3E4r3n9jn9g

https://www.youtube.com/
watch?v=KdR6MpTXw80

http://www.youtube.com/watch?v=f87TeX8xisE
http://www.youtube.com/watch?v=iN2C-_Tzm10&list=UUIavNbEHJJIs3E4r3n9jn9g
https://www.youtube.com/watch?v=KdR6MpTXw80


O patrocinio alcançou mais de:

3 milhões de impressões

A empresa de aviação holandesa KLM 
patrocinou o segmento de passagens aéreas 
no Nômades Digitais com midia display, 
publieditorial e Branded Content.  



Para o lançamento do projeto, 
a Land Rover fez 3 inserções com 
product placement mostrando seu carro 
top de linha, o Range Rover Vogue 
AutoBiography.

https://www.youtube.com/watch?v=f87TeX8xisE&list=UUIavNbEHJJIs3E4r3n9jn9g

Nômades Digitais S01E01 - Florianópolis - Parte 1

https://www.youtube.com/watch?v=P8cNa-0TaMw&list=UUIavNbEHJJIs3E4r3n9jn9g

Nômades Digitais S01E01 - Florianópolis - Parte 2

https://www.youtube.com/watch?v=d55EWC6OvcM

Nômades Digitais S01E01 - Florianópolis - Parte 3

Os vídeos já somam mais de:

35 mil
visualizações



7 mil

O Nômades Digitais foi 
convidado para viver dias 
incríveis na Nova Zelândia e 
cobrir tudo o que o destino tem 
a oferecer a seus visitantes. 
Foram publicados 2 conteúdos 
relatando a experiência 
atingindo mais de:

A série de publieditoriais foi  contextualizada com uma 
forte ativação em mídia com Background Patrocinado e 
Mídia Display em todas as páginas do site, alcançando

1.000 Cliques para o site no anunciante

Likes

20.000 pageviews
http://nomadesdigitais.com/cronica-nomade-os-7-pecados-de-um-brasileiro-na-nova-zelandia/

http://nomadesdigitais.com/8-lugares-para-comecar-a-conhecer-a-nova-zelandia-e-ja-se-apaixonar-por-ela/

http://nomadesdigitais.com/cronica-nomade-os-7-pecados-de-um-brasileiro-na-nova-zelandia/
http://nomadesdigitais.com/8-lugares-para-comecar-a-conhecer-a-nova-zelandia-e-ja-se-apaixonar-por-ela/


A marca de cosméticos Mary Kay contou 
com a força de ativação do Nômades 
Digitais para promover a possibilidade 
de trabalhar e viajar ao mesmo sendo 
consultora de Beleza da marca.

O post foi um sucesso, alcançando:

Likes

Cliques para o site da marca

20 mil

35 milimpressões

30 mil Pageviews

486
A divulgação contou também 
com a força de mídia do 
Background patrocinado 
atingindo mais de: 



Formatos Avulsos

apoio: 



Formatos Avulsos

PUBLIEDITORIAL
Formato com ótimos resultados e com alto volume 
de interações, desenvolvido com a linguagem que nossos 
leitores já estão acostumados.

• Post em formato de texto / imagem 

• Produção do conteúdo personalizada 
pela equipe do Nômades Digitais 

• Bonificação de 1 post no Facebook e Twitter 

• O leitor do Nômades Digitais não tem rejeição 
a divulgações de novos produtos e campanhas 
inovadoras, sendo um ótimo espaço para as 
marcas apresentarem suas novidades

Referências:
http://nomadesdigitais.com/de-intercambistas-a-empresarias-na-nova-zelandia-como-o-sonho-de-
viver-uma-experiencia-em-outro-pais-pode-se-transformar-em-uma-historia-de-sucesso/

http://nomadesdigitais.com/7-motivos-pelos-quais-voce-precisa-visitar-a-holanda-o-quanto-antes/

http://nomadesdigitais.com/7-maravilhas-arquitetonicas-em-rotterdam-que-voce-precisa-conhecer/

http://nomadesdigitais.com/de-intercambistas-a-empresarias-na-nova-zelandia-como-o-sonho-de-viver-uma-experiencia-em-outro-pais-pode-se-transformar-em-uma-historia-de-sucesso/
http://nomadesdigitais.com/7-motivos-pelos-quais-voce-precisa-visitar-a-holanda-o-quanto-antes/
http://nomadesdigitais.com/7-maravilhas-arquitetonicas-em-rotterdam-que-voce-precisa-conhecer/


Formatos Avulsos

VÍDEO PATROCINADO
A sua marca sendo exibida junto com o nossos vídeos 
com possibilidade ter um link direto entre o produto/
tema anunciado e a pauta do vídeo.

• Produção de vídeo personalizada 

• Post em formato de texto / vídeo 

• Publicação no canal do Youtube 
com mais de 300.000 visualizações 

• Bonificação de 1 post no Facebook

Referências:
https://www.youtube.com/watch?v=qX1oYaSsyjc

https://www.youtube.com/watch?v=GM_Wj2hTkRk

https://www.youtube.com/watch?v=X_8pD2OUdOU

https://www.youtube.com/watch?v=qX1oYaSsyjc
https://www.youtube.com/watch?v=GM_Wj2hTkRk
https://www.youtube.com/watch?v=X_8pD2OUdOU


BACKGROUND 
PATROCINADO:
Envelopamento em todas as 
páginas do site durante um dia 
inteiro, divulgando a campanha 
do anunciante.

Impacto médio de 50 mil pageviews/dia 
e CTR de 1%

Formatos Avulsos



MÍDIA DISPLAY

Formatos Avulsos

1- Superbanner 
Dimensões: 728 x 90 pixels 
Arquivo: GIF, JPG ou SWF/HTML5 
Peso: 70 kb 
CPM: R$30,00 

2- Arroba Banner 
Dimensões: 300 x 250 pixels 
Arquivo: GIF, JPG ou SWF/HTML5 
Peso: 60 kb 
CPM: R$30,00 



Brand Channel

apoio: 



Brand Channel
É o espaço exclusivo do anunciante dentro do site. 
O canal pode ser personalizado como o anunciante quiser, 
inserindo backgrounds personalizados, banners, vídeos, 
widgets, etc.

• 10 post dedicados - conteúdo exclusivo 

• 30 diárias de header personalizado 

• 30 diárias de background 

• Banner exclusivo em todas as páginas do canal 

• Selo nos posts do canal em todas páginas do site 

• 10 posts Facebook e Twitter (replicação) 

• Box personalizado com logo do anunciante presente 
em todas as páginas do site levando para o canal 

• Todo novo conteúdo do Brand Channel é divulgado 
na home e redes sociais do Hypeness



Categoria Patrocinada

apoio: 



É um envelopamento total em todos os posts da 
categoria, gerando engajamento da marca com o 
público através de conteúdo e alto volume em CTR.

Categoria Patrocinada

Patrocínio de categoria existente: 
• Viagem 
• Tecnologia 
• Empreendedorismo 

• 30 diárias de BG + Arroba Banner + Header 

• Todo novo conteúdo da Categoria Patrocinada é 
divulgado na home e redes sociais do Hypeness 
com mais de 600 mil pessoas.  

• Todo conteúdo da Categoria patrocinada é 
identificado por um selo do anunciante. 



Patrocínio



O patrocínio no Nômades Digitais envolve 
anúncios com exclusividade da marca no seu 
segmento de atuação. A campanha da marca 
será divulgada através selo de patrocinador 
em todas as páginas, banners, publieditoriais 
e product placement em vídeo na websérie.

apoio: 

Nesse caso, nossos protagonistas 
“Eme e Jaque” irão fazer
product placement 
divulgando de forma forte 
a utilização desse 
produto/serviço.



• Exclusividade no segmento de mercado da Marca/Produto dentro 
de todas as ações do Nômades Digitais (durante a vigência do patrocínio). 

• Divulgação da Marca/Produto através dos publieditoriais e vídeos 
da Websérie no Hypeness via Nômades Digitais. 

• Licença para utilizar o conteúdo de viagem do Nômades Digitais nas redes 
sociais da Marca/Produto, sempre com o link do post do Nômades Digitais 
com selo de patrocínio Marca/Produto. Isso fortalece o poder de conseguir 
mais seguidores para as redes sociais e engajamento da marca, sem 
precisar contratar uma produção de conteúdo específica para isso. 

• Engajamento e exibição da marca de forma profunda através de experiência 
real do produto, exibido na Websérie e nos posts em foto do blog.

Vantagens de ser um patrocinador  
               Nômades Digitais:

apoio: 



Além disso a Marca/Produto terá um 

Pacote de Mídia
para usar alinhado ao planejamento de marketing 
da empresa, potencializando os resultados de suas campanhas.

apoio: 



apoio: 

Patrocínio - Pacote de mídia
Volume de entrega no pacote de patrocínio por mês:  

• 1 Vídeo Patrocinado 

• 1 Publieditorial 

• 300 mil impressões de banner Retângulo 

• 1 Background patrocinado (uma diária) 

• Selo de patrocinador com link para site/fanpage da marca 
em todas as páginas do blog. 

• Licença para utilizar o conteúdo do Nômades Digitais 
nas redes sociais da marca



Contato Comercial
publicidade@hypeness.com.br

mailto:publicidade@hypeness.com.br

