
Mídia Kit 2016

Melissa Bergonso

redatora e editora de conteúdo

melissa@mulhercatolica.com

Mulher Católica �



O que é o Mulher Católica?

O Mulher Católica é um blog que tem por objetivo dois apostolados: 1) em favor da pureza e da modéstia mariana e 2) em 

favor da família e da maternidade, que é a coroa de glória da mulher. Os temas nele abordados são variados, mas vão sempre 

ao encontro da mulher católica de perfil tradicional: maternidade, família, feminilidade, moda e modéstia cristã; música, arte, 

artesanato e receitas culinárias; dicas domésticas; meus dilemas e desafios enquanto mulher e mãe, entre outros assuntos do 

catolicismo em geral. 

As postagens do Mulher Catolica, em sua maioria, são em formato de texto com imagens de ilustração, e alguns também 

com vídeos. O Mulher Católica conta com um canal no youtube como extensão para os temas nele tratados, com mais de 

3.100 inscritos.

Em 2012 o Mulher Católica participou do Prêmio Top Blog, conquistando o segundo lugar pelo Júri Acadêmico, na categoria 

Religião/Pessoal. O blog Mulher Católica tem conseguido destaque na web e vem conquistando novos leitores a cada dia.



Quem escreve no Mulher Católica?

Melissa Bergonso é mãe, esposa e dona-de-casa em tempo integral, musicista e, por fim, blogueira. Possui valores tradicionais 

sobre a família. Ama cantar, tocar piano, costurar, criar coisas na costura ou na cozinha e aprender qualquer coisa que lhe 

interesse. Possui bacharelado em Canto Lírico pela EMBAP (2009) e Mestrado em Música pela UFPR (2013). Mais informações 

sobre as atividades desenvolvidas na área musical podem ser acessadas em melissabergonso.com.

http://www.melissabergonso.com/p/curriculo.html


Redes Sociais

O Mulher Católica fala para um perfil de 

mulheres tradicionais. Maternidade, família, 

feminilidade, moda, modéstia cristã, artesanato, 

culinária, dicas domésticas, música, arte, 

espiritualidade, entre outros, são os temas 

abordados no blog, com um estilo de escrita 

pessoal. 

Gosto de falar sobre todos os temas, mas os 

que mais me agradam são maternidade, família, 

moda e modéstia cristã, artesanato e música.

O Mulher Católica possui mais de 600 artigos 

publicados e mais de 2.000 comentários.

       www.facebook.com/MulherCatolica +13.500 Likes

       www.youtube.com/MelissaBergonso +3.100 inscritos

       https://plus.google.com/+MelissaBergonso +418 Seguidores

       www.mulhercatolica.com/feed +370 Assinantes

       www.twitter.com/MelissaBergonso 152 Seguidores

       www.instagram.com/MelissaBergonso 20 Seguidores

       www.pinterest.com/MulherCatolica 4 Seguidores

http://www.facebook.com/MulherCatolica
http://www.youtube.com/MelissaBergonso
https://plus.google.com/+MelissaBergonso
http://www.mulhercatolica.com/feed
http://www.twitter.com/MelissaBergonso
http://www.instagram.com/MelissaBergonso
http://www.pinterest.com/MulherCatolica


Estatísticas: Análise do mês de Abril de 2016

O Mulher Católica tem recebido visitas de várias partes do globo. Em sua maioria do Brasil, com aproximadamente 

92% do total de visitas. Também recebe visitas de Portugal, Estados Unidos, e em menor número da Suíça, Angola, 

Moçambique, Reino Unido, França, entre outros. 

Visualizações

→ Páginas vistas: 14.982

→ Visitantes únicos: 9.069

→ Tempo de sessão: 1:15

Público

→ 82% Mulheres

→ 18% Homens

→ 33% entre 25 e 34 anos

→ 26% entre 18 e 24 anos

→ 20% entre 35e 44 anos

→ 11% entre 45 e 55 anos

→ 10% + de 55 anos

→ 69% Classes A/B

→ 56% Graduados

Visitantes brasileiros

→ 50% Região Sudeste

→ 22% Região Nordeste

→ 13% Região Sul

→ 15% demais Regiões



O que procuram



Publicidade

O Mulher Católica vende produtos de fabricação própria - artesanatos - e já realizou sorteio dos mesmos no blog, tendo 

inscrições de várias partes do Brasil.



Formatos e valores para publicidade

Tipo Tamanho em pixels R$ período

Banner Grande 300 X 250 200,00 mensal

Banner Médio 300 X 140 160,00 mensal

Banner Pequeno 300 X 80 130,00 mensal

Artigo patrocinado - 200,00 -



Local dos banners

300 X 250

300 X 140

300 X 80



Local do publipost



Importante #1!

Aqui no Mulher Católica somente são indicados produtos e serviços que eu de fato gosto e aprovo e que realmente eu 

gostaria de compartilhar com meus leitores. Deste modo, não aceito pagamento por críticas exclusivamente positivas nem 

material pronto para divulgação. Todo texto, resenha etc. será escrito por mim, com uma linguagem clara e transparente, ao 

estilo do blog. Informo que não avalio produtos que não se encaixam no perfil do blog ou que eu não recomendaria 

naturalmente aos meus leitores, independentemente de patrocínio.

A mensagem publicitária será vinculada como parte do conteúdo editorial do Mulher Católica e ficará arquivada 

permanentemente no blog. O link para o post será divulgado nas redes sociais do blog (Twitter, Facebook, Google+), além de 

ser recebido pelos leitores de feed e enviado por email para aqueles que tiverem assinado o envio dos artigos do blog por 

email. Todo o conteúdo patrocinado será claramente identificado para os leitores através de uma tag #publieditorial e 

também no final do artigo, através de texto ou imagem. Os banners aparecerão em todas as páginas do blog.



Importante #2!

O envio gratuito de produtos ou oferecimento de serviços para avaliação não implicam necessariamente a obrigação de 

divulgação no Mulher Católica. Só farei resenha caso realmente ache o produto/serviço bom, interessante e de utilidade para 

os leitores, ou seja, algo que eu realmente usaria/leria/faria/compraria/contrataria. Todos os custos de envio dos 

produtos/serviços ficam a cargo da empresa oferecedora.

Os banners nos tamanhos indicados também são de responsabilidade da empresa interessada. 

O pagamento será via depósito bancário com necessária comprovação antes de colocar os anúncios/patrocínios no ar.

Seguindo as diretrizes do Google para links pagos, todos os links relativos a publicidade serão do tipo “nofollow”.

https://support.google.com/webmasters/answer/66356?hl=pt-BR&hl=pt-BR&rd=1


Interessado?

Para outros tipos de parcerias e mais informações, entre em contato por email: melissa@mulhercatolica.com


