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Ganhadora do 
prêmio

através do voto 
popular



Sobre
Tati Romano, reside em Sorocaba, 
deixou a profissão de Psicóloga e 
Professora para se dedicar à sua paixão 
pelas panelas. 

O Panelaterapia começou há 10 anos 
com o Blog e hoje se ramificou para 
todas as redes. Possui um rico acervo 
de receitas autênticas com um toque 
especial da Tati Romano, ilustrados com 
produção fotográfica e vídeos.

O ponto forte do Panelaterapia é ética e 
a credibilidade. A frase que mais 
ouvimos dos seguidores é “nas receitas 

da Tati eu confio”.



Resumo da Audiência

2.6 milhões 
curtidores

facebook.com/panelaterapia

1.8 milhões
de pageviews
panelaterapia.com

557 mil 
seguidores

instagram.com/panelaterapia

1.2 milhão
inscritos

youtube.com/panelaterapia

Anúncios e Formatos
Gostamos de compreender cada projeto para juntos construirmos o melhor formato. Temos infinitas possibilidades  
que englobam vídeo-receita, produção fotográfica, presença em eventos, aulas-show, enfim podemos sugerir sempre 
a melhor maneira de comunicar sua ideia para nosso público. Lembrando que nosso nicho é Gastronomia, mas nosso 
público é formado em grande maioria por mulheres! 

Consulte-nos no contato@panelaterapia.com



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 



Clipping 3 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

Receitas especialmente criadas pela blogueira Tatiana 

Romano, inspiradas nos principais feriados – Carnaval, 

Páscoa, Festas Juninas e Festas de Fim de Ano.

A Cozinha das Estações
Fevereiro 2016

Receitas Para 
Aproveitar o Feriado



Contato:
Tatiana Romano
contato@panelaterapia.com


