
O Blog do Casamento é um diário com compilações de idéias, inspirações e informações 
que certamente toda noiva precisará saber antes do seu grande dia. 

Criado em 2009, passou a ganhar cada vez mais leitores e se tornou um dos maiores Blogs 
sobre casamento do país.

Eleito um dos 99  blogs de casamento mais originais do mundo pelo Zankyou International 
Wedding Awards 2013 e indicado como um dos melhores blogs de 2011, 

o Blog do Casamento vem crescendo a cada dia.



“Sabe quando tudo que você acha lindo, tem vontade de aprender a fazer?  Pois 
bem, eu sou assim.  Dar aquele toque criativo e pessoal no casamento é o meu 

grande lance. ”

Rubia Rocha é Curitibana, publicitária, designer e apaixonada por artesanato, 
estava decidida a produzir o seu próprio casamento na intenção de encontrar alter-
nativas criativas para subir ao altar. Para se organizar melhor, começou a arquivar 

as melhores inspirações e ideias em um blog, o Blog do casamento, que hoje é 
referência no assunto.

Rubia Rocha
Publicitária, designer



Estatísticas

370.000+
visualizações de páginas mensais

9.000+
seguidores no Instagram (@blogcasamento)

1.900+
Seguidores no Pinterest (/blogdocasamento)

2.230+
seguidores no Twitter (@curitibanoivas)

750.000+
seguidores no Facebook (/blogdocasamento)

640+
Inscritos no Youtube (/blogdocasamento)



Audiência
Distribuição no país

Faixa etária

- 24 24-35 35-44 44 +

47% 50%

3% 1%

94%
mulheres

Sexo

Classe social

B & C

São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais

Paraná
Rio Grande do Sul

Bahia
Santa Catarina

Dist. Federal
Goias

Pernambuco
Outros

34,66 %
11,87 %
11,27 %
7,52 %
3,80 %
3,48 %
3,43 %
3,33 %
2,96 %
2,64 %
15,14 %



Audiência

97%
consideram o blog uma das principais
fontes de informação sobre o assunto

Tempo de permanência

75,30%

00:02:00
Páginas visitadas por sessão

1,87

São novos usuários



Quem já anunciou



“O retorno que o Quem Casa Quer Site teve com o Publieditorial no Blog do Casamento foi 
imediato. O blog oferece uma ótima visibilidade e conecta os noivos aos serviços oferecidos.”

Gabriela Liz - Social Media - Quem Casa quer Site

“O publi e as postagens nas redes do Blog do Casamento levaram um ótimo número
 de pessoas ao site da Scavone Casa! De todos os blogs que trabalhamos nessa campanha esse 

foi o que teve o maior número!”

Larissa Velasco - Supervisora Social Media - Ad Dialeto.

Depoimentos



Formatos
disponíveis



Popup

dimensões:

responsivo
formato:

html

Visível na home, alguns segundos 
após o carregamento do site.

ENTRE EM CONTATO
PARA FAZER UM 

ORÇAMENTO

+ divulgação nas redes 
sociais por mês contratado



Box

dimensões:

250x250px
formato:

jpeg

Visível em todas as páginas
na lateral do site.

ENTRE EM CONTATO
PARA FAZER UM 

ORÇAMENTO

+ divulgação nas redes 
sociais por mês contratado



Half Box

dimensões:

250x120px
formato:

jpeg

Visível em todas as páginas
na lateral do site.

ENTRE EM CONTATO
PARA FAZER UM 

ORÇAMENTO

+ divulgação nas redes 
sociais por mês contratado



“O publi e as postagens nas redes do Blog do Casamento levaram um ótimo número
 de pessoas ao site da Scavone Casa! De todos os blogs que trabalhamos nessa campanha esse 

foi o que teve o maior número!”

Larissa Velasco - Supervisora Social Media - Ad Dialeto.

Conteúdo

dimensões:

250x250px
formato:

jpeg

Visível em todas as páginas de conteúdo 
do site, incorporado ao texto.

ENTRE EM CONTATO
PARA FAZER UM 

ORÇAMENTO

+ divulgação nas redes 
sociais por mês contratado



Publipost
Texto indicando seu produto ou serviço 

publicado na home do site e 
na categoria pertinente.

ENTRE EM CONTATO
PARA FAZER UM 

ORÇAMENTO

+ divulgação nas redes sociais 


