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Sobre
Tatiana Romano, reside em Sorocaba, 
deixou a profissão de Psicóloga e 
Professora para se dedicar à sua paixão 
pelas panelas e ao blog Panelaterapia 
que mantém desde 2009. Hoje se 
dedica a cozinhar, fotografar, escrever e 
brigar com a balança.

O blog possui um rico acervo de 
receitas autênticas com um toque 
especial da Tati Romano, ilustrados com 
produção fotográfica e vídeos diários da 
blogueira.

O objetivo do blog é ensinar as pessoas 
como se livrar do stress da vida com 
uma dose diária de Panelaterapia!



Resumo da Audiência

2.2 milhões 
curtidores

facebook.com/
panelaterapia
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panelaterapia.com
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Leitores do Blog

Dados fornecidos pelo Google Analytics no final de 2016
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Dados fornecidos pelo YouTube no final de 2016

Audiência no YouTube

de minutos são assistidos a cada mês
3.3 milhões

HomensMulheres
3169 %%

Espectadores do Canal

com uma média de 39mil novos
inscritos a cada mês

548 mil inscritos
2

milhões
de visualizações

por mês

Usuários que assistiram e gostaram x usuários
que assistiram e não gostaram

99   gostam%

novos
comentários a cada mês2 mil

compartilhamentos
todos os meses17 mil



Fãs que já interagiram com alguma publicação
1.7 milhões engajadas

Audiência do Facebook

Dados fornecidos com base na análise das métricas da página fornecidas pelo Facebook no final de 2016

2.2 milhões de curtidores
Sendo 90% mulheres e 87% delas, engajadas com a página

1.4 milhões de mulheres
Predominantemente entre 18 e 54 anos

3%

13 – 17 anos

31%

25 – 34 anos

16%

11%

5%

2%

18 – 24 anos 45 – 54 anos 55 – 64 anos 65+

22%

35 – 44 anos

Gráfico de idades das curtidoras



Audiência do Blog
A média de pageviews do blog está 
crescente desde meados de 2013 e vem 
aumentando com força desde 2015 com a 
inserção de novos conteúdos em vídeo e 
versão móvel e aplicativo

3.9
milhões

de pageviews

A média está entre 1.5 milhões e 
1.4 milhões de usuários únicos
nos últimos meses

1.5
milhões

de usuários

A média entre 1.8 e 2 milhoões de visitas 
por mês sendo 54% novos visitantes e 
46% de visitantes recorrentes

2
milhões

de visitas

Dados fornecidos com base na análise do Google 
Analytics no final de 2016

Ótima aceitação do
aplicativo do blog!



Quem já Anunciou Líder no segmento de Bacalhau, foram 
realizadas 23 receitas e diversas postagens e 
vídeos usando os produtos da marca

Embaixadora da 
Riberalves no Brasil

Reproduzidas diversas postagens e vídeos 
usando as panelas com revestimento 
antiaderente da marca

Parceira comercial Teflon

Reproduzidas diversas postagens e vídeos 
usando os produtos da marca

Parceira comercial 
Extrato Elefante

Diversas receitas desenvolvidas com 
exclusividade para a rede de supermercados

Chef Carrefour no 
especial de Páscoa 2016



Clipping 2 livros publicados

Primeiro livro com as melhores receitas 
criadas e escolhidas pela blogueira

Panelaterapia
Fevereiro 2015

Segundo livro lançado com receitas perfeitas e temáticas 
para cada ocasião e estação do ano

A Cozinha das Estações
Fevereiro 2016



Como Anunciar?
Anuncie para o público do Panelaterapia e da Tati Romano através de dois modos:

Publieditorial
Texto com fotos no blog, que pode ser por exemplo, uma receita 
usando um ou mais produtos sugeridos, inserindo links, redes 
sociais dos anunciantes. Tudo com um formato que pode ser 
definido em conjunto. 

Vídeo Receita
Produzimos e editamos um vídeo com uma receita usando um 
ou mais produtos sugeridos. O formato citado inclui 
compartilhamento no Blog e no aplicativo através de uma 
postagem com o vídeo inserido e depois compartilhando no 
Instagram, Twitter e Facebook.

Todos os publieditoriais e vídeo receitas incluem compartilhamento 
nos perfis do Facebook, Instagram e Twitter do Blog!

Direto para os fãs



Banners no Blog
Banner 300 x 250 destacado na página inicial

Banner 300 x 250 destacado 
no início de todos os posts para 

Desktop e/ou Mobile

Publieditoriais que podem conter vídeos e serem
destacados na página inicial

Banner 300 x 600 na lateral do blog

Banner 300 x 250 na lateral do blog

Banner 728 x 90 antes da paginação

Mais visto



Contatos
& envio de produtos

Tatiana Romano
comercial@panelaterapia.com
Caixa Postal 2518
CEP 18035-970
Sorocaba-SP


