


• Apresentação
Sou Marcela, mãe de primeira viagem do 
Matheus, idealizadora e produtora de 
conteúdo do Malinha Pronta e apaixonada 
por viajar, sair e mostrar o mundo para o 
meu filho. 

Com a chegada do Matheus, vi o quão 
mágico e importante é para o crescimento 
dele ver seus olhinhos brilhando toda vez 
que conhece um lugar novo, vive uma nova 
experiência, aprende uma coisa nova.

Da vontade de reunir e compartilhar nossas 
experiências com mamães e papais e querendo 
incentivar as famílias a saírem de casa com 
seus filhos, nasceu o Malinha Pronta, um 
cantinho voltado para a troca de informações e 
experiências sobre os mais variados assuntos 
relacionados a viagens, hotéis, passeios e 
produtos com enfoque em crianças. 

Tanto o blog quanto nossas redes sociais vêm 
recebendo um número crescente de visitas de 
pais que buscam sugestões, informações e 
ideias de lugares para sair e explorar o mundo 
com seus filhos.

Acredito que o objetivo do blog, que é facilitar 
as escolhas dos pais e ajudá-los com dicas de 
lugares e produtos para que até a mais simples 
“saidinha” de casa com os pequenos seja uma 
delícia, esteja sendo alcançado.



• Principais Plataformas
www.malinhapronta.com.br @malinhapronta

http://www.malinhapronta.com.br/
http://www.malinhapronta.com.br/


• Audiência Portal www.malinhapronta.com.br
Dados de Janeiro/2020

http://www.malinhapronta.com.br/


• Audiência Instagram @malinhapronta
Dados de Janeiro/2021

http://www.malinhapronta.com.br/


• Política de Publicidade
1. Todos os produtos de parceria serão 
testados.

2. Qualquer forma de publicidade paga 
será informada a nossos leitores.

3. Press kits são sempre bem-vindos e 
serão divulgados no Instagram e no 
Facebook com a #presskitmalinhapronta.

4. Qualquer produto comprado, testado e 
aprovado por nós poderá ser divulgado em 
nossas redes sociais com as #nãoépubli e 
#dicamalinhapronta.

5. Produtos com publicidade paga serão 
divulgados no Instagram, Facebook  e/ou 
portal, conforme acordado, com a hashtag 
#publidicamalinhapronta.

6. Textos editoriais de produtos e/ou 
lugares serão escritos de forma verdadeira 
e sincera, mostrando pontos positivos e 
negativos, se houver. Cortesias recebidas 
serão informadas.

7. Textos publieditoriais de produtos e/ou 
lugares serão sinalizados, terão conteúdo 
acordado, serão escritos por mim e 
expressarão a minha opinião. 

8. Eventos para os quais formos convidados 
serão divulgados em nossas redes sociais. 

9. Press trips são sempre muito mais que 
bem-vindas e serão divulgadas em nosso 
Instagram e Facebook, além de ter um post 
completo (não publieditorial) com fotos e 
experiências pessoais no blog, identificadas 
com a #presstripmalinhapronta

10. Não nos responsabilizados pelos 
comentários de nossos seguidores em 
nenhuma de nossas mídias.



• Contato

Email: contato@malinhapronta.com.br

Celular / Whatsapp: (11) 9.9555-2542

Muito obrigada!!!

mailto:contato@malinhapronta.com.br
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