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O que é 
Ele cozinha, Ela Lava

Ele Cozinha, Ela Lava é um blog sobre uma vida (mais) saudável, com receitas e 
reviews a restaurantes, dicas sobre exercício físico e motivação para enfrentar o 
ginásio, produtos de beleza, looks do dia e moda, como alguns clips sobre o 
dia-a-dia. 
O objetivo da partilha das receitas é motivar as pessoas a fazerem mais por elas.
É aqui no Ele Cozinha, Ela Lava que juntos iremos redescobrir uma vida mais 
saudável, um passo de cada vez. 

Criado em Junho de 2015 e conquista leitores todos os dias.

Visitem: http://www.elecozinhaelalava.pt
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Perfil do Leitor

25-34     anos



Categoria
Aqui e acolá
Viagens, sítios a visitar, Restaurantes



Categoria
Beleza e Moda
Produtos de Beleza e dicas, Looks 
do dia e novidades no mundo da 
moda.



Categoria
Fitness
Novidades Saudáveis, receitas, dicas 
e exercícios.



Categoria
Culinária
Receitas



Categoria
Coisas Fixes
Reviews a filmes, livros. Divulgação 
de novos produtos, entre outros.



Banners
publicidade

Normal
250x250

médio
250x80

pequeno
120x80



Post Patrocinado
publicidade

A mensagem publicitária será 
vinculada como conteúdo 
editorial do blog e a lin-
guagem será adaptada ao 
estilo do mesmo. O post será 
replicado nas redes sociais, 
além de ser enviado via 
newsletter aos subscritories. 
Todo o conteúdo patrocinado 
será identificado para os 
leitores.



outros
serviços disponíveis

Cobertura de eventos
(Lançamento de livros, ante-estreias de filmes, cocktails, festas e jantares de confraternização, demon-
stração de produtos e serviços). Garantia de pelo menos um (1) post sobre o assunto, incluindo set de 
fotos mais divulgação nas redes sociais. 

Patrocínio Direto
É um artigo especial, nunca com menos de 3000 caracteres com a presença da marca em causa.

Guarda-roupa
Consiste na utilização de outfits ou acessórios da marca durante um determinado evento ou apenas para 
divulgação como look do dia no blogue e redes sociais. 

Passatempos e Giveaways
Aceitação de brindes e produtos para sorteio entre os leitores do blogue, com direito a link para o site/rede 
social desejado pelo cliente.

Teste de Produtos
Um post sobre o assunto, incluindo set de fotos mais divulgação nas redes sociais. 



Aqui no Ele Cozinha, Ela Lava só são indicados produtos e serviços que gostamos e que vemos interesse em partilhar com os leitores. 
Sendo assim, não aceitamos pagamentos por críticas exclusivamente positivas e não avaliamos produtos que não se enquadrem com a 
temática do blog.

Para outros tipos de parceria e 
mais informações entre em 

contato via email

Interessado em anunciar? 

elecozinhaelalava@gmail.com


