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A proposta do canal:
Utilizo meu instagram para mostrar meu dia a dia e ter
uma proximidade maior com meus seguidores. Mostro
diariamente dicas de moda, beleza e minha rotina.

Temas abordados:
Lifestyle; Moda; Outros

! @euojuaum
12.3 mil Seguidores

Quem faz?

João Gabriel, mais conhecido como juaum, mora em
Santos-SP. Com 18 anos acumula mais de 65 mil
seguidores nas redes sociais: Instagram e Tiktok.

Comunicação Visual e
Linguagem

Zelo com as legendas
Utilizo legendas interativas para saber mais sobre o meu
público.

Em busca da imagem perfeita
Procuro sempre priorizar ao máximo a qualidade das
minhas fotos para entregar sempre aos meus seguidores
conteúdo de qualidade.

Atenção aos comentários
Gosto muito dá atenção e carinho que o meu público
tem comigo, fico feliz por saber que admiram o meu
trabalho e que acham legais as minhas publicações.

Ver mais !

euojuaum vocês preferem frio ou calor? (ignora
meu espelho sujo)

Ver mais !

Seguidor 1 "Gatão demais gente 

❤

"
Seguidor 2 "Uma foto mais linda do q a outra em

❤ "

"
Seguidor 3 "Que fotão"

Dados analíticos de Instagram

"
7

Posts

! 5.479 Curtidas

" 654 Comentários

# 130 Salvos

# 17.049 Impressões

$ 16.053 Alcance

% 37,07% Taxa de engajamento

Dados dos últimos 30 dias*

&
65

Stories

' 100 Replies

$ 1.076 Taps back

# 26.871 Impressões

$ 26.823 Alcance

% 4,35% Taxa de engajamento

Dados dos últimos 30 dias*

*Dados atualizados em 06/04/2021
**Dados obtidos pela API oficial do Facebook/Instagram

Público do Instagram

Idade da audiência

13-17 10,11%

18-24 53,59%

25-34 26,23%

35-44 6,27%

45-64 2,86%

65+ 0,6%

Gênero da audiência

Cidades de maior impacto

São P… 19,56%

Rio d… 8,63%

Santos 7,59%

Fortal… 5,1%

Salva… 4,7%

Manaus 3,98%

Média de conteúdos (últimos 28 dias)

Total de seguidores

(

12.326
Seguidores

Ganho de seguidores (últimos 28 dias)

Quem já anunciou?

As marcas já confiaram no
poder de influência de
@euojuaum

Vamos fechar uma
parceria?

Envie sua proposta pelo
formulário abaixo

Os dados analíticos desse Mídia Kit foram
verificados pela tecnologia Squid.

ENVIAR

Nome

Seu nome para contato

Empresa

Nome da empresa

Email

email@provedor.com.br

Telefone

+55 11 99999-9999

Mensagem
Insira sua proposta para 
@euojuaum

) *
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