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Publicitária e fashion blogger é formadora de opinião reconhecida por seu lifestyle 
único e sedutor, há 5 anos publica diariamente tendências do universo da moda e 

compartilha momentos de seu lifestyle
, 

Com forte presença nas redes sociais é convidada especial para os principais 
eventos da moda no Brasil e no exterior, sempre  traz as tendências em primeira 

mão através dos correspondentes de moda em Nova York, Paris, Miami e Dubai. 





Porquê anunciar com a Paty?


As redes sociais respondem por quase 
¼ do tempo em seu cotidiano, a 

“fashion blogger” através do seu lifestyle, 
cria um canal de comunicação eficiente 

entre as marcas e o seu publico alvo.


Influenciador nos meios digitais exercem 
um papel fundamental nesse cenário, 

potencializando em até 85%  a 
exposição da marca na Web e 70 o  

tráfego do site


A Formadora de opinião reconhecida 
por seu lifestyle único e sedutor.





Porquê anunciar com a Paty?

Dados do comportamento na  Web:

o  IBOPE.NETRATING – Impacto das 

redes sociais é 500X SUPERIOR a 
Campanhas feitas através dos sisties 
das empresas


o  BUSINESS WEEK – Empresas que 

investem em rede social crescem em 
até 18% o faturamento.


o  CONSCORE/ IBOPE MIDIA  

o  94% dos Internautas são e-bayers 
o  61% pertencem as classes AeB.
o  48% estão entre 25 e 44 anos
o  37% residem em São Paulo e Rio



Números da Paty?


Forte presença nas redes sociais com 
900.000 seguidores, em seus 3 perfis no 

Instagram.


Comunicação ativa com o público, média 
de 9.000 interações por fotos postadas no 

Instagram.


O Blog da Paty possui seguidores em 
vários países pelo mundo, mas a 

concentração está nas principais capitais 
brasileiras.


Público alvo: Mulheres de 18 a 35 anos, 
inteligentes e muito vaidosas, sua maioria 
com curso superior completo, gostam de 

viajar e de fazer compras online. 



O F*Hits Friends é uma comunidade de blogs,
um lugar de informação e interface da blogosfera.

“…no blog como um negócio sério e temos 
o maior respeito pelos bloggers. Eles são 

produtores de conteúdo que influenciam a 
vida de tantos seguidores e nossa 

plataforma irá facilitar ainda mais o acesso 
ao universo de informações criados por 
estes representantes da era digital. Os 

bloggers influenciam também os rumos do 
mercado, caminhos e decisões de marcas, 

produtos e empresas. A solidificação 
deste mercado e a profissionalização de 

quem desenvolve conteúdo traz um 

retorno muito bom para muita gente!”

Privilégio de fazer parte desse 
TIME!!!!! 





Algumas marcas que acreditam no Blog da Paty



Algumas marcas que acreditam no Blog da Paty



Algumas marcas que acreditam no Blog da Paty





BLOG         
www.patyscaringella.com

INSTA                
www.instagram.com/
patyscaringella

SNAP                
www.snapchat.com/
patyscaringella

FACE                 
www.facebook.com/
patyscaringella

YOU TUBE         
www.youtube.com/
patyscaringella

CONTATO          
comercial@patyscaringella
.com






