


Jéssica Moraes
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26 anos, graduada em Direito pela 
Unijorge, graduanda de Publicidade 
e Propaganda pela Unifacs.
Pesquisadora e entusiasta
sobre casamentos, 
inicia sua carreira de influenciadora 
digital em 2014.



O P
O Projeto Noivinha nasce em 2014, 

através da paixão e curiosidade pelo 
universo que estava descobrindo e 
compartilhava com outras noivas.
O Projeto se tornou um lugar de 

inspirações, dicas e indicações de 
fornecedores para noivas e noivos que 
estão planejando e organizando o seu 
casamento. 
Atualmente, tem 4 anos e um público com 

mais de 220 mil seguidores no Instagram e 
mais de 100 mil curtidas no Facebook, 
sendo o

um dos maiores do Nordeste e do Brasil, 
além do Site e canal no Youtube. 

maior Instagram de 
casamentos da Bahia,



DE VISUALIZAÇÕES SEMANAIS       
NO INSTAGRAM

+ 1 MILHÃO



Fonte: Quem Te Viu Marketing Digital - 2016
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47%

dos brasileiros 
acessam a web 

através do celular

80%
dos brasileiros 

compram com base 
nas redes sociais

78%
dos brasileiros 

pesquisam antes de 
ir às compras



P   
O Projeto Noivinha além de ser         

inspirado pelo universo do 
casamento, também é uma 
fonte para aqueles que querem 
saber mais sobre o grande dia, 
e estar por dentro de todo o 
processo.
 Por isso, atinge um público 

refinado que busca os 
melhores serviços e resultados, 
principalmente composto por 
mulheres. Sendo assim “o 
Projeto vai além da fase noiva, 
alcançando o casamento, mesa 
posta e decoração de casa, 
beleza, saúde e maternidade.”
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I
+220K

O maior 
Instagram de 
Casamentos 
da Bahia.



+1M   
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+2 M  
 



Mulheres
Homens

18 – 34 anos

Aumento da 
visibilidade e 

reconhecimento
da empresa*

F

*80,0% dos profissionais de Marketing acreditam que a ferramenta possibilita 
tais aumentos - Fonte: allanperon.com.br, 2016

+100k
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O Site do Projeto Noivinha, assim 

como as redes sociais, alcança um 
público que está imerso ou se 
interessando pelo universo do 
casamento. Com conteúdos de 
cunho informativo, o leitor é 
convidado a passar um tempo com 
o que está sendo abordado na 
plataforma, tendo bastante 
proximidade com as marcas 
expostas. O Site, que ainda está em 
crescimento, alcançou mais de 
18.000 pessoas em 2016 e em um dia 
teve mais que 800 visitas.
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Guia de Fornecedores

Espaço de Divulgação 
Dinâmica
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Existem variadas formas de trazer 
sua marca e evento para dentro 
desse universo. O Projeto Noivinha 
fez uma seleção de como sair da 
rotina e tornar o seu conteúdo 
dinâmico.
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P
Avulso

Instagram

Consulte valor

01 Post
Plano Trimestral

Instagram + 
Facebook

Consulte Valor

02 Posts/Mês



I
Plano Semestral

Instagram 
+ 4 matérias no Site

+ Banner Publicidade
+ Inserção no Guia de 

Fornecedores

Consulte Valor

02 Posts/Mês
Plano Semestral

Instagram 
+ 4 matérias no Site

+ Banner Publicidade

Consulte Valor

02 Posts/Mês
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@projetonoivinha

+55 71 99390 - 9523

jessica@projetonoivinha.com.br

www.projetonoivinha.com.br


