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PERFIL
A soteropolitana Gabi Valverde já percorreu mais de 

80 países ao longo de 9 anos. Há  anos a decisão de 

fazer da estrada sua morada definitiva a levou a 

dividir suas aventuras e experiências nas mídias 

sociais.


Destemida e carismática, Gabi se tornou uma 

inspiração para seguidores ávidos por destinos 

arrebatadores e forte referência para as mulheres.


Viaja só, mas nunca está desacompanhada. Com 

muita bagagem acumulada, a baiana registra 

diariamente seus passos pelo mundo e mostra que a 

verdadeira conexão se faz entre pessoas.



Nascido no Instagram, o Viajando com 

Gabi desmistifica os destinos e apresenta alternativas 
de se viajar com os recursos disponíveis, imprimindo 
alegria, flexibilidade e positividade no conteúdo 
compartilhado – marcas registradas de Gabi. 


O perfil extrai o melhor que a rede tem a oferecer, com 
foco na curadoria de imagens e utilização do Stories 
como canal de informação e interação direta com a 
audiência


Todo conteúdo é autoral e dentre os equipamentos que 
a Gabi usa para produzir conteúdo, estão: Drone Mavic 
Mini 2, câmera profissional Sony A7iii, lentes grande 
angular e teleobjetiva, GoPro Hero 9 , Macbook pro M1.


CONCEITO



INTERESSE DO LEITOR

Além do destino em si e das dicas de passeio, 

planejamento e orçamento, o que mais desperta o 

interesse do público do Viajando com Gabi é o 

lifestyle que a viajante adotou, no qual valores como 

liberdade, coragem e curiosidade estão intrínsecos 

em cada registro.


As principais editorias que pautam os canais giram 

em torno de rotas de viagem, fotografia, 

hospedagem, passagens e meios de transporte, 

nomadismo digital, slow travel, cultura e lifestyle.   



A audiência do Viajando com Gabi é composta 
massivamente por jovens adultos brasileiros das 
principais capitais do país - São Paulo, Rio de 
Janeiro, Brasilia, Salvador e Belo Horizonte – que 
viajam em busca de aventura e diversão.


Aproveitar com intensidade cada experiência, dar o 

próximo passo rumo ao desconhecido e aproveitar 

o percurso são ensinamentos valiosos de Gabi 

Valverde aos que já viajam, aos que planejam partir 

e também aos que, por enquanto, apenas sonham 

em um dia rodar o mundo.

PÚBLICO



PERFIL DO PÚBLICO
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PERFIL DO PÚBLICO
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AUDIÊNCIA

    Dados coletados em  Abril/2021

/VIAJANDOCOMGABI  279 mil seguidores 

150 
média de comentários 

por post

3 milhões 
média de impressões 

semanais

7k 
média de likes 

por post

10-12k 
média de visualizações 

 Stories

20 
média de posts 

por mês

/VIAJANDOCOMGABI  25 mil fãs 

/VIAJANDOCOMGABI  6.630 mil inscritos 

60 mil 
média de impressões 

mensais

20 mil 
envolvimento



AUDIÊNCIA

Dados coletados em  Abril/2021



GABI NA MÍDIA



CO-BRANDING Parceiros



    - Combo 3 stories: R$2000,00 

    -  Combo 5 stories: R$3000,00 

    - Reels ( unidade ): R$3000,00 

    - Post no feed: R$2500,00 

    - Video Feed até 1 min: R$4000,00 

    - IGTV 1 a 3 min: R$5500,00 

    - Video Youtube 3 a 5 min: R$8000,00 

    - Menção até 1 min YouTube: R$3000,00

INVESTIMENTO



@viajandocomgabi 

viajandocomgabi@gmail.com 

+55 71 99338-4005


