
Olá, meu nome é Elimar do
Carmo, tenho 25 anos, sou

arquiteto e especialista (em
progresso) em Marketing e

Jornalismo Digital.
 

Comecei a utilizar minhas redes
sociais como uma ferramenta de

divulgação do meu trabalho, com
conteúdos teóricos e práticos da
área de arquitetura e decoração,

além de projetos e inspirações.
 

 Hoje, meu principal foco é
construir um relacionamento de

colaboração com meus
seguidores, fornecendo

conhecimento da minha área e
aumentando minha autoridade no

assunto.
 

Clique nos ícones e conheça 
minhas principais redes:

Elimardo Carmo
MÍDIA KIT -  DIGITAL INFLUENCER

https://www.youtube.com/c/ElimardoCarmo
https://br.pinterest.com/elimardocarmo/
https://www.tiktok.com/@elimardocarmo?lang=pt-BR
https://www.instagram.com/elimardocarmo/


113K

1,9K

Minhas redes sociais são focadas no ramo de arquitetura,
construção e decoração, o que direciona meu público para
pessoas com alto interesse em produtos e serviço do setor.
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M Gênero: 82,5% Mulheres - 17,5% Homens
Idade: 25-34 (22%) 35-44 (28,5%) 45-54 (26%)

50.000 - Alcance médio por Reels
4.000 - Alcance médio por Post no FEED
3.000 - Alcance médio por Story 
1.000.000 - Impressões por mês
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E15.000 -
Visualizações
mensais
730 Horas - Tempo
de Exibição mensal

16.000 - Seguidores
200.000 - Visualizações
mensais

70.000 - Impressões
mensais
50.000 - Público total
mensal

Meu Público
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https://www.youtube.com/c/ElimardoCarmo
https://www.tiktok.com/@elimardocarmo?lang=pt-BR
https://www.instagram.com/elimardocarmo/
https://br.pinterest.com/elimardocarmo/


- Fotos que irão ao ar no meu Instagram, levando sempre em consideração
estratégias para o público alvo da campanha. 
- Podem ser combinadas com a visita ao estabelecimento, foto do produto ou
utilizando o produto.
- É necessário a minha presença na foto.

- Preço à ser definido de acordo com a complexidade.
- Realizados estrategicamente para parceiros e marcas que pertencem ao mesmo
nicho que o meu. 
- Ficam disponíveis também no meu feed, aumentando o alcance da propaganda e a
conversão para o parceiro.

RECEBIDOS    Gratuito

- Feito de forma remota, sem deslocamento ao estabelecimento do parceiro.
- Limite de no máximo 06 stories por contratação nesta modalidade, para não gerar
desinteresse do publico e aproveitar ao máximo minha audiência.

- Os recebidos são gratuitos, não costumo
cobrar para receber algum produto.
- Faço de 02 a 03 stories para mostrar o
produto recebido.*
- Caso precisar de mais stories com caráter
explicativo ou demonstrativo, pode ser
contrato os stories avulsos separadamente.*

POSTAGEM NO FEED

POSTAGEM NO STORY

REELS + PRÉVIA NO FEED

Valor Único

   Valor por story (15seg.)

   Valor por complexidade

É válido ressaltar que meu conteúdo é elaborado e produzido com base em
temas que se entrelaçem com arquitetura, construção e decoração. Qualquer
parceiro/conteúdo é previamente analisado e aprovado por mim.

Meus Serviços



WHATSAPPINSTAGRAM

- Realizado no nosso estúdio de gravação, no estabelecimento ou misto.
- Duração média após edição final de 20min.
- É elaborado com base no meu conhecimento em arquitetura/decoração, e possui o
carater didátivo de ensinar/explicar o uso do serviço/produto, além de apresentar
vantagens e custo benefício,
- O parceiro é citado no começo e final do vídeo, suas redes são vinculadas nas legendas
do vídeo.
- Está incluso a divulgação do conteúdo do vídeo pelo meu instagram, no feed e story,
com viculação da marca do parceiro.
- Fornecemos todos os equipamentos de filmagem, iluminação, microfone, assim como
a edição final do vídeo. (clique aqui e confira um exemplo de vídeo)

VÍDEO PARA YOUTUBE    Valor por vídeo

CONSULTE VALORES:

- Realizada uma vez, durante um período médio de 1 hora.
- Dia e horário combinados previamente que se encaixe na minha e na sua agenda.
- Tem o intúito de apresentar sua marca/serviço/produto à minha audiência.
- Produzimos  conteúdo estratégico para meu story (limite de 10 stories por visita para
não gerar desinteresse do público e aproveitar ao máximo minha audiência).

VISITA AO ESTABELECIMENTO    Valor por visita

CONECTAMOS SUA MARCA COM
UMA AUDIÊNCIA COM ALTO

POTENCIAL DE INTERESSE NA
ÁREA DE ARQUITETURA,

CONSTRUÇÃO, REFORMA E
DECORAÇÃO.

https://wa.me/553299077771
http://wa.me/5532999077771
https://www.instagram.com/elimardocarmo/
https://www.instagram.com/elimardocarmo/
https://www.instagram.com/elimardocarmo/
https://www.instagram.com/elimardocarmo/
https://youtu.be/K7nRMD2yD5A
https://youtu.be/K7nRMD2yD5A
https://youtu.be/K7nRMD2yD5A
https://youtu.be/K7nRMD2yD5A
https://youtu.be/K7nRMD2yD5A
https://youtu.be/K7nRMD2yD5A
https://youtu.be/K7nRMD2yD5A

