
Mídia Kit

Temos muito orgulho de ser a primeira
label de influenciadores com foco em
família do País (e de termos revolucionado
o mercado de vlogs e blogs de mães)

Vem com a gente?

Nosso trabalho é conectar sua

marca a mais de

6 milhões de mulheres

e homens com filhos. 



Criamos um diálogo
entre a sua marca
e as famílias brasileiras

Fazemos curadoria, produção e comercialização de 

conteúdo. 

Trabalhamos com os influenciadores mais 

relevantes de parenting do Brasil, expressivos 

nas redes sociais e com leitoras engajadas.

3 milhões
visitantes

únicos*/mês
11 milhões

pageviews*/mês
57% 

audiência mobile

96% 
audiência feminina



Pais e mães
gostam de trocar 
experiências. 

Temos muito a 

conversar! Por isso, 

nossos influenciadores

estão presentes nas

principais redes sociais. 

E não é só tirando selfie. 

Aqui, ninguém visualiza

sem responder! 

2.3 milhões de fãs

780 mil seguidores

144 mil  seguidores

250 mil inscritos

+ de 30 mil seguidores



por que anunciar em ?



As brasileiras

decidem a

compra de 66% de 

tudo

o que é

consumido pela

fami ́lia

As mulheres

passam

39 horas

conectadas

por semana

42% das brasileiras

são

influenciadas

por novos

produtos pela

publicidade

online

77% dos brasileiros

consomem

informaça ̃o por

meio de blogs

Família e 

parenting é a

2ª categoria

de assuntos

mais buscada

por mulheres

do mundo todo

Porque sabemos o caminho para 
onde você quer chegar!



Tamara Foresti
Especialista em comportamento feminino, com mais
de 10 anos de experiência
como jornalista. Foi redatora-chefe na
revista Crescer, passando também pelos títulos
Cosmopolitan, Capricho, TPM e Glamour. 
Faz a curadoria de conteúdo de TopMothers.

Desenvolvemos

projetos customizados

Fazemos

ativações on e offline

em eventos próprios, 

de marcas parceiras

ou em linhas

co-branding

Entendemos de

comportamento feminino

e sabemos nos

comunicar

com esse público

Nossos blogs são

fiéis às marcas

que representam



(uma parte dos) nossos clientes



nossos influenciadores



Macetes de Mãe

Dicas práticas e desabafos

"Maternidade real", 
com o poder de decifrar 
o que muitas mães não
têm coragem de dizer

Shirley é publicitária
e mãe de Léo e Caê

2.9m 535k 744k 243k 1.3k 147k
PAGEVIEWS VISITANTES ÚNICOS

Perfil de audiência

Graduadas• , de 25 a 34 anos

Classe• A e B

Gestantes• e com filhos

menores de 2 anos



Mães Atuais

18k 131k 48K

Um encaixe perfeito 
entre mãe e mulher

Dia a dia em vídeos e 
redes sociais

Marina é administradora
e mãe de Helena e 
Serena 

Perfil de audiência

Graduadas• , de 25 a 34 
anos

Classe• A e B

Grávidas• e filhos menores
de 3 anos



Mil Dicas de Mãe

Maior blog do segmento

Referência em saúde e 
comportamento

Ni ́vea é dentista e 
mãe de Catarina

4.7m 1.2m 735k 85k 2k 2.3k

Perfil de audiência

Pós• -graduadas, de 25 a 
34 anos

Classe• A e B

Com • filhos menores
de 3 anos

PAGEVIEWS VISITANTES ÚNICOS



Potencial Gestante

Linguagem moderna, 
formatos inovadores

Lifestyle
depois dos filhos

Luiza e Hilan são
pais de Benjamin, 

Constança e 
Guadalupe

272k 119k 232k 29k 4K 11k

Perfil de audiência

Graduadas• , de 21 a 35 anos

Classe• A e B

Tentantes• , gestantes e com 
filhos menores

de 3 anos

PAGEVIEWS VISITANTES ÚNICOS



Petit Ninos

Dicas para mães
com filhos em 

todas as idades

Alto engajamento

Marina é estilista
e mãe de Bárbara, 

Theo e Amelie

58k 30k 25k 40k 680 3K

Perfil de audiência

Graduadas• , de 25 a 35 
anos

Classe• A e B

Com • filhos menores de 4 
anos

PAGEVIEWS VISITANTES ÚNICOS



Maternidade Colorida

Referência em alimentação 

saudável

Vida com filhos

Paola é nutricionista 

e mãe de Clara e bebê 2 ;) 

210k 130k 94k 46k 23k 1300

Perfil de audiência

Graduadas• , de 25 a 34 anos

Classe• A e B

Gestantes• e com filhos

menores de 2 anos

PAGEVIEWS VISITANTES ÚNICOS



Look Bebê

A intensidade da 
maternidade 

em primeira pessoa 

Vida com filhos em 
tempo integral

Ana Luiza é biomédica
e mãe de Bruna, 

Clara e Alice

279k 199k 52k 79k 1k 21K

Perfil de audiência

Graduadas• , de 25 a 35 anos

Classe• A

Gestantes• e com filhos

menores de 2 anos

PAGEVIEWS VISITANTES ÚNICOS



Mundo Ovo

473k 191k 94k 45k 1.6k -

Maternagem
descomplicada

Cultura, DIY e tecnologia

Mariana é jornalista
e mãe de Tomas e Dora.
Camila é publisher

e mãe de Victoria

Perfil de audiência

Graduadas• , de 25 a 40 anos

Classe• A e B

Com • filhos menores

de 6 anos

PAGEVIEWS VISITANTES ÚNICOS



As Delícias
do Dudu e da Annie

Seguidores fiéis

Referência em 
receitas naturais

Thais é culinarista, 
consultora de 
nutrição infantil 
e mãe de Dudu e Annie

361k 64k 267k 76k 1.8k 14k

Perfil de audiência

Graduadas• , de 18 a 40 
anos

Classe• A e B

Com • filhos de 6 meses a 6 
anos

PAGEVIEWS VISITANTES ÚNICOS



especificações



valores



superbanner

728 X 90 pixels...........................................CPM R$ 30

(posicionado no cabeçalho ou no rodapé da página)

selo patrocínio

300 X 100 pixels.........................................CPM R$26

(mínimo 30 dias e 50% do inventário)

retângulo médio

300 X 250 pixels.........................................CPM R$ 30

half page

300 X 600 pixels.........................................CPM R$ 20

background
(+ 1 milhão de impressões/banner)

semanal
a partir de R$ 20.000

dhtml
(todos os blogs  + 100 mil imp./banner)

diária
R$ 20.000

́

mídia display



condições gerais
Os• publiposts são sempre sinalizados como publicidade.

Faturamento• : 15 dias apo ́s a quinzena de veiculaça ̃o.

O blog • tem a liberdade de escolher se quer ou não participar da campanha, de 

acordo com a afinidade e o posicionamento da marca.

Os• briefings devem ser enviados 7 dias antes da veiculação do post. 

Os publis serão enviados para a aprovação do cliente e devem ser devolvidos

aprovados até 48h antes da veiculaça ̃o do post.

Toda a • mídia display será entregue

de acordo com os relato ́rios do AdServer TopMothers.

O • tempo máximo de permanência em evento é de 2 horas.

Para • utilizar o conteúdo ou a imagem das blogueiras em formatos

como “embaixadora da marca”, consulte nossa equipe comercial.



Tamara Foresti
+55 11 9 8270-5050 |  +55 11 3042-1777
tamara@topmothers.com.br


