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SOBRE O PROSA LIVRE
O Prosa Livre foi criado em 2014 e, inicialmente, tinha como proposta ser um
espaço onde tudo pudesse ser discutido. Desde 2015, o blog se dedica a
cobrir a cultura pop, informando e ligando os temas apresentados a
questões sociais que precisam de mais visibilidade, oferecendo assim um
novo olhar sobre o mundo do entretenimento, sociedade e o mundo em que
vivemos.
Nossa audiência é formada por mulheres e homens apaixonados por música
pop, cinema, moda e boas atitudes, e que procuram novas formas de
observar os produtos culturais que consomem.
O respeito à diversidade humana é o guia do Prosa Livre, o qual busca
destacar e ampliar figuras, discursos e ações da cultura pop que transmitam
mensagens positivas e de encorajamento a quem pouco se vê representado
na mídia.

NOSSA AUDIÊNCIA
O público do Prosa Livre é jovem e antenado em música pop, cinema, famosos
e sociedade, e busca discutir esses temas:

44% SÃO PESSOAS ENTRE 25 E 34 ANOS
23% SÃO PESSOAS ENTRE 18 E 24 ANOS

69% SÃO MULHERES

31% SÃO HOMENS

28% ESTADO DE SÃO PAULO
12% ESTADO DO RIO DE JANEIRO
9% ESTADO DE MINAS GERAIS
6% ESTADO DO CEARÁ
5% ESTADO PARANÁ

43.653 PAGEVIEWS POR MÊS
34.548 VISITANTES ÚNICOS POR MÊS

REDES SOCIAIS
Além do blog, estamos presente no Facebook, Twitter e Instagram.
2.492 curtidas (12/1/2019)
67% mulheres – 27% delas entre 25 e 34 anos
33% homens – 15% deles entre 25 e 34 anos

No Facebook, além
de publicarmos links
para os posts mais
recentes do blog,
também
são
compartilhados
cards motivacionais
e de aniversários de
famosos.

REDES SOCIAIS
Além do blog, estamos presente no Facebook, Twitter e Instagram.
1.691 seguidores (12/1/2019)
64% mulheres
36% homens

No Twitter, além de
publicarmos os links
para os posts mais
recentes
do
blog,
também
compartilhamos cards
motivacionais e de
aniversários
de
famosos.
Também
comentamos, ao vivo,
programas
de
televisão.

REDES SOCIAIS
Além do blog, estamos presente no Facebook, Twitter e Instagram.
820 seguidores (12/1/2019)
66% mulheres (45% entre 25 e 34 anos)
34% homens (45% entre 25 e 34 anos)

No
Instagram
são
publicadas as artes
dos
posts
mais
recentes,
também
compartilhamos cards
motivacionais e de
aniversários
de
famosos

PUBLIEDITORIAL
No Prosa Livre só
são
indicados
produtos
e/ou
ações que estejam
de acordo com a
missão do blog. E,
para garantir que o
público
se
identifique com o
conteúdo,
a
produção dele é de
responsabilidade
da equipe do Prosa
Livre.

CULTURA POP PARA EMPODERAR

CONTATO: CONTATO@PROSALIVRE.COM

