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Sou Baiana e vivo em Madrid. Tenho 27 anos e há nove

anos criei um blog para falar sobre livros na internet.

Durante esse período estudei Letras na Unifacs. Enfurnada

nos livros desde criança, sou apaixonada por romances e

tenho uma eletrizante paixão pelos livros de suspense.

Comunicando-me com meus leitores ao longo dos anos,

garanti um público fiel, que consome meus conteúdos e

indicações. Como autora, tenho contos e novelas

publicadas na Amazon.
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66.9 K de Inscritos

100 mil views no

Youtube

13.5 K de seguidores

470 mil impressões

mensais no Twitter

65.3 K de Inscritos

2.8 milhões impressões

mensais no Instagram
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“A partir dos teus stories pra cá, as vendas desse livro ficaram 4x a

média. Se você ainda tiver disponibilidade e interesse, eu já volto

atrás de você quando tiver mais um livro.”

—

“A Barbara consegue traduzir em suas publis o melhor do livro,

respeitando suas particularidades e sendo sincera ao dar sua

opinião. Seus leitores / seguidores são especiais e ajudam a engajar

o título, seja no lançamento ou pós-lançamento.”

—
profundidade

aprendizad

DEPOIMENTO DE  ANUNCIANTE

MARI SALES, AUTORA DA FAMÍLIA VALENTINI



Publi para Youtube

VLOG DE LEITURA 
(Tende a ser o mais visualizado)

Um vídeo que intercala leitura e a rotina de vida da

criadora de conteúdo, tendo a opinião relacionada

ao livro formada em 3 ou 4 takes do vídeo total. 

RESENHA

Um vídeo inteiramente dedicado ao livro em

questão, com opiniões sinceras sobre a leitura,

tendo entre 6 e 9 minutos.

LISTAS, TAGS OU LEITURAS DO MÊS

Participação do seu livro em um dos formatos de

conteúdo listados. Dividirá atenção com outros

livros, porém será mencionado entre os primeiros

citados.

LIVE SPRINT DE LEITURA

Leitura ao vivo através da live de sprint de leitura,

podendo participar de até duas edições. Reações

à leitura sendo mencionadas a cada intervalo.

Vídeo Dedicado Menção em Vídeo



Publi para Instagram

FOTO NO FEED 

Uma foto no feed com o livro em evidência,

atrelada a uma legenda com a opinião da criadora

de conteúdo acerca da leitura.

STORIES

Um pack de stories de um minuto (4 stories),

apresentando a leitura e a opinião da criadora de

conteúdo. Com links para compra e marcação do

perfil de autor.

STORIES DE DIÁRIO DE LEITURA 

Menção do livro ao longo da leitura do mesmo.

Aparição por três dias nos stories, com intervalos

entre eles e datas programadas. Exibição de

quotes da história.

REELS 

Um vídeo de até 30 segundos sobre o livro, fixo no

IG. Pode ser um breve resumo sobre a história ou

até uma esquete bem humorada com algum áudio

que esteja em alta e funcione com a temática.



Escolha Seu Pacote

Instagram Instagram Youtube &
Instagram

Youtube &
Instagram

Monte o Seu

Foto no feed

+ Stories 

Diário de leitura

+ Reels

Vídeo dedicado

+ Stories

Vídeo dedicado

+ Stories

+ Feed 

Consulte por

e-mail.

Um pacote

exclusivamente criado

para você, atendendo 

 ás necessidades do seu

produto e apresentado

da melhor maneira

para o meu público.
Consulte por

e-mail.

Consulte por

e-mail.

Consulte por

e-mail.



@eibarbarasa

www.barbarasa.com.br 

contato@barbarasa.com.br

Obrigada!


