
MEDIA KIT

Um Brasil economicamente ativo  
e criativo pela gastronomia.



Uma plataforma 
colaborativa de 

conteúdo de 
gastronomia para 

quem ama cozinhar e 
tem um quê 

empreendedor.



Acreditamos em um Brasil economicamente ativo e 
criativo pela gastronomia. Por isso, criamos uma 
plataforma colaborativa de conteúdo feita para quem 
ama o universo da cozinha e tem um quê empreendedor.

GASTRONOMIA

RECEITAS CARDÁPIOS COMO FAZER

EDITORIAIS

BOLOTERAPIA NATAL

QUÊ 
EMPREENDEDOR

CURSOS PRINTABLES PLANILHAS



bo

QUEM FAZ

Pati Abbondanza 
Cozinheira e jornalista, fundadora 
da Dedo de Moça, especialista em 
conteúdo de gastronomia e 
responsável pela curadoria  
e editoria da plataforma.



Pati Abbondanza 
Curadora e editora da plataforma.

@dedodemoca 
42,4k

QUEM FAZ

Larissa Colombo 
Cozinheira e health 
coach, é especialista em 
reproduzir receitas em 
sua versão saudável.

Suzan Zacchi 
Cozinheira vegana, faz 
até moqueca e feijoada 
sem carne, e está no ar 
no reality Cozinheiros 
em Ação, GNT.

Flavia Maculan 
Padeira especialista em 
pães feitos com 
fermentação natural.

Paula Belleza 
Cozinheira e professora 
de culinária apaixonada 
pela comida feita em 
casa.

Cecília Araújo 
Cozinheira de mão cheia, 
traz a técnica que 
aprendeu em NY para 
pratos típicos brasileiros.

Marina Zaverucha 
Cozinheira cosmopolita, 
morou em muitos 
lugares pelo mundo e 
trouxe as receitas na 
bagagem.

Luca 
Cozinheira amadora e 
blogueira profissional, 
compartilha os pratos 
que faz em casa.

Vitor Correa 
Cozinheiro amador, faz 
receitas de vó como um 
confeiteiro profissional.

Micro influenciadores & Co-criadores

@flavia_maculan 
13,5k

@ceciliaaraujo 
8,1k

@larissa.colombo 
16,8k

@lucanacozinha 
806

@marinazaverucha 
3,3k

@paula_belleza 
5,4k

@suzanzacchi 
2k

@vitorcorrea13 
46k





MARCAS QUE JÁ PROVARAM NOSSA RECEITA



SUA MARCA EM NOSSOS CANAIS e, se quiser, nosso conteúdo nos seus.

Sua marca inspira receitas 
sob medida.

BRANDED RECIPE

Sua marca entregando conteúdo 
relevante para um mailing qualificado.

NEWSLETTER

Sua marca oferece o cardápio 
da semana para o usuário.

CARDÁPIO SEMANAL

Download de arquivos de papelaria com 
design. Ex: menus, etiquetas, 
descartáveis para festas ou planilhas de 
precificação, fluxo de caixa.

PRINTABLES E PLANILHAS

Sua marca oferecendo conteúdos temáticos 
e sazonais criados sob medida por nós junto 
com os co-criadores

EDITORIAL

Sua marca oferecendo um curso de 
capacitação para empreendedores 
gastronômicos.

CURSO PARA EMPREENDEDOR

Sua marca em um vídeo ou post 
no nossos site e redes sociais.

PRODUCT PLACEMENT

Banner de cupons de descontos no site e nas 
nossas redes sociais para compras on e 
offline.

BANNERS E CUPONS



EDITORIAL 

Sua marca oferecendo conteúdos 
temáticos e sazonais criados sob medida 
por nós junto com os co-criadores 

Cada edição com: 
• destaque no site 
• 12 fotos 
• 2 vídeos 
• 5 dicas 
• painel 
• manifesto 

Tudo para um Natal  
com mais identidade

Próximos temas: 
• E se for sem? 
• Páscoa 
• Boloterapia 
• Qual é o seu PF? 
• Docinhos 
• Tortas 



BRANDED RECIPE 
{vídeo ou foto} 

Seu produto inspira a criação de receitas 
exclusivas apresentados pela sua marca, 
divulgados nos canais Dedo de Moça. 

2 vídeos ou 6 fotos: 
Destaque na homepage do nosso site 
Instagram 
Facebook 
Youtube (vídeo) 

Opção para divulgação dos vídeos 
também nos canais da sua marca. 



CARDÁPIO DA SEMANA 

Sua marca oferece um mês de cardápios 
semanais com receitas e lista de 
compras. 

15 dias em destaque na homepage do site 
Divulgação semanal: 
Instagram 
Facebook 
E-mail 

Opção para divulgação também nos 
canais e para os contatos da sua marca.



PRODUCT PLACEMENT 

Seu produto inserido nos vídeos ou fotos 
de receitas divulgadas nos canais Dedo de 
Moça. 

Destaque na homepage do nosso site 
Instagram 
Facebook 
Youtube (para vídeos) 

Opção para veiculação também nos 
canais da sua marca.



NEWSLETTER 

Sua marca oferece uma edição da 
newsletter com conteúdos desenvolvidos 
pela Dedo de Moça para nosso mailing 
segmentado de interessados em 
gastronomia. 

Opção de envio da newsletter também 
para os contatos da sua marca.



BANNER: BONS NEGÓCIOS 

Mais vendas e resultados mensuráveis 
com a divulgação de cupons de desconto 
do seu produto nos canais Dedo de Moça. 
   

Banner no site na seção Bons negócios 
Instagram 
Facebook



PRINTABLES… 

Sua marca oferecendo gratuitamente o 
download de arquivos de papelaria com 
design, como menus para pequenos 
empreendedores, papelaria para ocasiões 
especiais {festas de aniversários, 
Natal…}, etiquetas e etc. 

e PLANILHAS. 

Fluxo de caixa, DRE, precificação, ficha 
técnica de receita e planejamento.



CURSOS PARA 
EMPREENDEDORES 

Sua marca oferece e apresenta 
gratuitamente um de nossos cursos 
online para empreendedores de 
gastronomia. 

Curso online com 10 vídeo aulas 
E-book 

Primeiros temas: 
• Marketing Digital 
• 10 passos para ter um 

negócio de sucesso 



CASES

NA PRÁTICA 
branded content que funciona



Arraial Rochedo 
Conteúdo desenvolvido 
para a fanpage da marca 
contemplando: branded 
recipe + product 
placement  
{fotos e vídeos}. 



Resultado | Fanpage Rochedo

258 mil visualizações 
6,4 mil interações  

4.212 compartilhamentos 
vídeo

240 mil visualizações 
3,8 mil interações  

2.310 compartilhamentos 
vídeo

1,4 mil interações  
304 compartilhamentos 

Canvas

https://goo.gl/rmCrTF
https://goo.gl/QDNGHx


Natal Econômico Extra  
Receitas e dicas de presentes 
apresentados por 
consumidoras. Contempla: 
branded recipe + product 
placement {fotos e vídeos}.



25.385 visualizações 
vídeo

Resultado | Canal Youtube

16.627 visualizações 
vídeo

https://goo.gl/isAqyQ
https://goo.gl/49zv8c


Guia de sucos 
Para aproveitar o verão 
desenvolvemos um guia 
de receitas. Editorial + 
Product Placement  
{e-book, pílulas para 
redes sociais}



8,4 mil interações  
1.833 compartilhamentos

Resultado | Fanpage



DM + 
Tipo Descritivo Formatos Canais Quantidades Quem 

desenvolve Valores Adicional p/ uso nos 
canais da marca

Editorial Campanhas com temas especiais

manifesto/texto 
foto  
vídeo 
dica 
painel

site 
Instagram 
Facebook  
Youtube 
Pinterest

1 editorial com: 
12 imagens  
2 vídeos 
5 dicas 
painel Pinterest 
1 manifesto

Dedo de Moça 
+ 
Co-criadores

R$25.000 +30%

Product Placement Seu produto inserido nos nossos 
conteúdos

vídeo                           
foto

Site  
Instagram 
Facebook 
Youtube (video)

1 vídeo ou 
1 foto

Dedo de Moça 
+ 
Co-criadores

R$4.000 vídeo  
R$1.000 foto +30%

Branded recipe 
video

Vídeos com receitas inspiradas 
pela marca vídeo

site 
Instagram 
Facebook  
Youtube

2 receitas/vídeos 
2 posts Instagram 
2 posts Facebook 
2 vídeos Youtube

Dedo de Moça 
+ 
Co-criadores

R$12.000 +30%

Branded recipe foto Imagens com receitas inspiradas 
pela marca foto

site 
Instagram 
Facebook

6 receitas/imagens 
6 posts Instagram 
6 posts Facebook

Dedo de Moça 
+ 
Co-criadores

R$7.000 +30%

Cardápio semanal Cardápios semanais com receitas e 
listas de compra

cardápio 
receita 
lista de compras 
e-mail marketing

site 
Instagram 
Facebook 
E-mail

4 cardápios com 
receitas 
4 listas de compra 
4 e-mails

Dedo de Moça R$4.000 -

Newsletter
Sua marca oferecendo conteúdo 
relevante para um mailing 
qualificado.

newsletter digital E-mail marketing  
Dedo de Moça 1 newsletter Dedo de Moça R$3.000 -

Bons negócios Banner no site e divulgação em 
redes sociais.

cupom 
banner

Site  
Instagram 
Facebook

1 cupom 
1 banner  
1 post Instagram 
1 post Facebook

Dedo de Moça R$1.800 /mês -

Curso Patrocinado
Sua marca oferecendo 
conhecimentopara 
empreendedores

vídeo aula 
e-book

Página de escola do 
site

10 vídeos  
1 ebook Dedo de Moça R$30.000 / ano -

Printables
Arquivos de papelaria com design. 
Ex: menus, etiquetas, descartáveis 
para festas.

Word e PDF Site por download Dedo de Moça Pacotes 
customizados -

Planilhas
Planilhas de excel automatizadas 
de: precificação, ficha técnica, 
fluxo de caixa, DRE, planejamento.

Excel Site por download Dedo de Moça Pacotes 
customizados -

TABELA DE VALORES



VALORES | DIVULGAÇÃO DO CONTEÚDO PELOS CO-CRIADORES
Quem? Audiência Formatos Valores

Cecília Araújo 
Cozinheira de mão cheia, traz a técnica que 
aprendeu em NY para pratos típicos 
brasileiros.

IG @ceciliasaraujo: 8k Post com foto + texto + 
link na bio R$910 - post instagram

Larissa Colombo 
Cozinheira e health coach, é especialista em 
reproduzir receitas em sua versão saudável.

IG @larissa.colombo : 15,8k Post com foto + texto + 
link na bio R$1.950 - post instagram

Marina Zaverucha 
Cozinheira cosmopolita, morou em muitos 
lugares pelo mundo e trouxe as receitas na 
bagagem.

IG @marinazaverucha: 2,7k Post com foto + texto + 
link na bio R$410 - post Instagram

Paula Belleza 
Cozinheira e professora de culinária 
apaixonada pela comida feita em casa.

IG @paula_belleza: 5,4k Post com foto + texto + 
link na bio R$1.300 - post instagram

Suzan Zacchi 
Cozinheira vegana, faz até moqueca e 
feijoada sem carne, e está no ar no reality 
Cozinheiros em Ação, GNT.

IG @suzanzacchi.veg 1,7k Post com foto + texto + 
link na bio R$650 - post instagram

Luca 
Cozinheira amadora e blogueira 
profissional, compartilha os pratos que faz 
em casa.

IG @lucanacozinha: 785 Post com foto + texto + 
link na bio R$235 - post instagram

Vitor Correa 
Cozinheiro amador, faz receitas de vó como 
um confeiteiro profissional.

IG @vitorcorrea13: 44,4k Post com foto + texto + 
link na bio R$1.560 - post instagram

https://goo.gl/ULa3oF
https://goo.gl/dSkuHP
https://goo.gl/qhzyGn
https://goo.gl/xnXy8i
https://www.instagram.com/suzanzacchi.veg/
https://goo.gl/7EfoY6
https://goo.gl/JzWvDt


SE INTERESSOU? QUER FAZER SOB 
MEDIDA? FALA COM A GENTE! 

  
patricia@dedodemoca.net 

www.dedodemoca.net

mailto:patricia@dedodemoca.net
http://www.dedodemoca.net

