
INFORMAÇÃO DE QUALIDADE E 
DESCONTRAÍDA

Publicações todas às segundas, quartas e sextas-feiras.  



OBJETO DO DESEJO
Mobiliário, objetos de decoração e utensílios. Seus usos, funcionalidades 
combinações, qualidades e dificuldades. 

VOCÊ SABIA
Informações,  explicações e muitas dicas (leia-se soluções) sobre técnicas 
construtivas, aplicações de produtos e tendências. 

MOSTRAS 
O que acontece nas mostras e exposições de arquitetura e design. 

NOVIDADES
Lançamentos de produtos, tendências, novas técnicas e materiais.  

 OBJETO DO DESEJO        VOCÊ SABIA           MOSTRAS          NOVIDADES 

Publicações sobre Arquitetura, Design e Interiores 
segmentados em 4 colunas.



por 
Natalia Noleto 

 Natalia Noleto concluiu o curso de 
Arquitetura e Urbanismo na Universdade de 
Brasília – UNB. Durante o Período 
acadêmico, ganhou uma bolsa de estudos 
para estudar arquitetura na Czech Technical 
University em Praga, República Tcheca. Em 
Brasília, após a conclusão do curso, a 
profissional começou a atuar na área de 
reforma residencial. Morando em São Paulo, 
especializou-se em design de interiores no 
Instituto Europeo de Design. Foi nesse 
período, com os projetos à distância, que a 
arquiteta sentiu necessidade de criar um 
catálogo online, para fornecer conteúdo 
explicativo aos seus clientes.  



PROFUNDIDADE
porque temos uma arquiteta especializada que discorre com propriedade no 
assunto dado seu contato diário com novas tendências, técnicas, produtos e 
mostras.   

CLAREZA
pela prática da autora na lida com clientes,  no esclarecimento de dúvidas e na 
pesquisa pelas melhores soluções que o exercício da profissão lhe confere. 

DESCONTRAÇÃO
pela paixão em conceber e descobrir ambientes mais harmônicos e funcionais 
traduzida com prazer, carinho e alegria nas publicações. 

    PROFUNDIDADE                      CLAREZA                        DESCONTRAÇÃO 

Arquitetura e Interiores, por Natalia Noleto, conquistou seu nicho na audiência e 
se tornou uma das melhores fontes de informação sobre o tema porque aborda os 

tópicos mais interessantes e atuais com profundidade, clareza e descontração.



Matérias embasadas em pesquisas 
e experimentações práticas. 
Avaliações coerentes sobre novas 
tendências ou modismos. 
Ilustrações, fotos e vídeos 
demonstrativos de como produtos 
e técnicas são melhores utilizados.  

Sempre por dentro do que está por vir. 
O blog está presente nas principais 
mostras e exposições do mundo e possui 
um excelente relacionamento com 
parceiros, colaboradores e fornecedores 
do setor que contribuem com 
informações na antecipação dos 
lançamentos. 

Os selos nas matérias são o 
xodó da audiência. 
Infográficos e informação 
objetiva e de fácil apreensão. 
Afinal cuidar do seu espaço e 
de si mesmo é uma diversão.  

Lançamentos 

Inovação 

Informação de qualidade 



Destaques 
na mídia 

Eleito blog do mês de maio de 2013 
pela revista Casa Claudia 

Entrevista para revista Corpo e Arte 



Natalia Noleto escreve quinzenalmente  para OPPA Blog: blog.oppa.com.br 

Parceria realizada com Jornal de Brasília através do portal:   clicabrasilia.com.br. 

ANUNCIANTES
 E PARCEIROS 

Oppa  
Jornal de Brasília 



AUDIÊNCIA

Mais de 23.000 visitantes por mês 

Os leitores do blog são profissionais dos 
segmentos e pessoas interessadas em 
informações sobre arquitetura, design e 
reforma direcionados a projetos residenciais. 

Usuários super atualizados e engajados, que 
gostam de ler e comentar as novidades que 
estão ocorrendo nessas três vertentes tanto 
no blog quanto nas redes sociais. 

Segmentação por faixa etária: 

Até 17 anos: 7% 
18 a 24 anos: 18% 
25 a 34 anos: 38% 
35 a 44 anos: 19% 
de 45 a 54 anos: 9% 
mais de 55 anos: 9% 



AUDIÊNCIA

36.268 impressões de página 



AUDIÊNCIA

Segmentada em grandes centros urbanos: 
São Paulo, Rio, Brasília e Belo Horizonte 
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AUDIÊNCIA

Total: 46% Homens – 56% Mulheres 
Entre os que comentam ou compartilham: 

22% Homens – 77% Mulheres 

Tempo de permanecia no blog maior que 1 minuto para 4.000 leitores/mês. 
Inúmeros comentários, emails, curtidas e compartilhamentos no blog e nas redes 
sociais. O que comprova a participação da audiência. 
Comentários: 307 
Emails: 228 

Natalia Noleto Arquitetura e Interiores nas redes sociais 
Facebook : 2005 curtiram 
Instagram: 692 seguidores 



AUDIÊNCIA

Crescimento exponencial de visitas diárias. 
De 190 para 1330 em 6 meses. (700%) 
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Legal, quero  
anunciar. 

Publicação patrocinada com  selo indicativo para os leitores: aqui 
tem Publi Post.  
A publicação será discutida entre a arquiteta Natalia Noleto e o 
cliente e sendo aprovada será divulgada também em todas as redes 
sociais do blog. 

Banners Laterais: 
300 x 250 px 
Banner entre os posts: 
420 x 60 px. 



ENTRE EM CONTATO 

Deseja divulgar seu serviço, produto ou marca relacionada ao 
mercado de arquitetura e interiores?  

Consulte-nos sobre valores e outros formatos.  

Seja parceiro!  Fale conosco: 


