


A TURISMO COMPARTILHADO é um canal de conteúdo sobre o mercado de tempo compartilhado 
no Brasil. 

Nasceu em 2015 com a publicação de edições impressas, e ao longo de sua trajetória, evoluiu para 
as múltiplas plataformas de conteúdos digitais disponíveis aos usuários, como: textos, vídeos, 
podcast, eventos, cursos, entre outros.

Inicialmente desenhada para levar conteúdos relevantes aos profissionais da indústria, foi ganhando 
cada vez mais o interesse das pessoas, passando a ser também um forte canal de comunicação 
junto ao consumidor final.

A nova fase da TURISMO COMPARTILHADO abrange conteúdos    



•EXPERIÊNCIA
•MERCADO
•GESTÃO
•NEGÓCIOS
• INTERNACIONAL
•REPORTAGEM
•PARQUES
•CAPACITAÇÃO
•ECONOMIA
•DIREITO
•TECNOLOGIA
•DESTAQUES

EVENTOS

Realização de 
LIVES, painéis 

digitais e 
eventos 
online.

EDIÇÕES

Acesso às 
edições 

digitais já 
publicadas.

NOTÍCIAS

Total de 12 
sessões:

VÍDEOS

126 vídeos no 
YouTube com 
25.762 views. 

PODCAST

Bate papo com 
profissionais do 

mercado.

CURSOS

Conteúdos para 
os interesses 
do mercado e 
dos clientes.



VISÃO GERAL
1º semestre/2020

Mais de 42k pessoas buscaram os conteúdos da 
www.turismocompartilhadonline.com.br, sendo que 97% 
dos acessos representam pessoas que acessaram o site pela 
primeira vez, o que caracteriza a presença forte do público 
final.

Número total de páginas visualizadas. 
São contabilizadas as visualizações repetidas de uma única página.

http://www.turismocompartilhadonline.com.br/


VISÃO GERAL
1º semestre/2020

Usuários compostos em sua 
grande maioria por pessoas de 
25 a 34 anos, com perfil dividido 
entre homens e mulheres.



INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICA
1º semestre/2020

São Paulo lidera o ranking de maior 
consumo pelo conteúdo gerado, em 
seguida Rio de Janeiro, Brasília, Caldas 
Novas, Goiânia, Fortaleza, Curitiba, 
Porto Alegre e Salvador.



INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICA
1º semestre/2020

Interesse do público estrangeiro no 
consumo de informações geradas. 



MATÉRIAS
BANNER DE 

PUBLICIDADE
PATROCÍNIOS

NEWS 
LETTER

CAMPANHA 
LEADS

EM BREVE EM BREVE



ESPECIAL: são matérias publicadas no seção
de maior destaque do site.

Este espaço é dedicado aos nossos parceiros.

As matérias publicadas na seção ESPECIAL
ficam disponíveis por 3 dias. Após 3 dias, as
matérias ficam armazenadas nas seções
conforme o tema.

As matérias também são compartilhadas nas
redes sociais: Linkedin e Facebook. PLUS

Seu conteúdo disponibilizado 
também na versão:
• Vídeo entrevista
• Podcast



BANNER DESTAQUE: localizado na parte superior do site. Possui tamanho 750 x 90 pixels. Pacote Mensal.  



BANNER COMUM: localizado na HOME do site, entre a sessão de notícias e a sessão de vídeos.
Possui tamanho 320 x 200 pixels. Pacote mensal.  



PATROCÍNIOS: sua marca em destaque nos eventos online promovidos pela TURISMO COMPARTILHADO.
Formato: inclusão da logomarca nas peças de divulgação do evento, e durante a transmissão do evento.   



Fábio Mendonça
Diretor de Jornalismo

(64) 99336-4554 

Flávia Correia
Diretora Adm & Marketing

(64) 99206-0604

Dayson Ferreira
Executivo de Novos Negócios

(64) 99217-0051 


