
                                                             

 Apresentação
O blog #TudoViagem teve seu início em Agosto de 2011. A iniciativa de criar um blog de 
#dicasdeviagem começou quando Celso Martins, seu fundador e amante da aviação, não 
conseguia mais atender a quantidade de solicitações feitas pelos seus colegas de trabalho 
por #passagensaéreas baratas e hospedagens com #diáriaspromocionais.

Apoiado pelos seus futuros leitores, criou a primeira versão do #blog_TudoViagem. Daí em 
diante, o blog/site passou por modificações, conseguiu parceiros e anunciantes, cresceu, e 
hoje integra as principais redes sociais e possui uma versão compatível para Smartfones e 
tablets.

Tudo isto para levar rapidamente para o leitor as melhores #ofertas de passagens aéreas, 
#ofertas de hospedagens, #dicas de viagem e toda informação necessária para que seu
usuário sinta-se atualizado em seu dia a dia..

 Autor
 Celso Martins nasceu em 1967, na cidade de Bela Vista de Minas. Atualmente, trabalha como 
produtor na TV Record MINAS e como editor-chefe do Tudo Viagem, sendo responsável por 
todo seu conteúdo.



 O Site/Blog – Estrutura 
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 Funcionamento
 
 O site/blog Tudo Viagem é atualizado pelo menos 3 vezes durante o decorrer do dia. Cada 
nova publicação é compartilhada nas principais redes sociais: Facebook, Google+,Twitter e 
Instagram. A publicação no youtube e instagram ocorre quando envolve imagens e fotos.
 
 As postagens seguem todas as melhores práticas do SEO ( Search Engine Optimization), de 
forma a se utilizar de técnicas para melhorar a posição do seu site no Google (maior motor
de buscas da internet) e fazer com que a página tenha mais visibilidade.

 Público e Audiência
 
 A análise de audiência e público são analisados considerando as informações coletadas pelas 
ferramentas de publicação do Facebook e do Google analytics.

Facebook – Dados extraídos em 30/08/2016



Google Analytics – dados extraídos em 30/08/2016

* audiência diária



* engajamento diário

*dispositivos * Desktop/tablet/Smartphone

 



Parcerias e contato
 
 O Tudo Viagem tem feito várias parcerias desde sua criação e algumas se destacam: 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ASPRA, SindeAc, Seguro DPVAT e a mais recente,
a MaxMilhas.
 
 Venha fazer parte desta parceria! Faremos o melhor para que sua instituição seja 
amplamente divulgada em nosso site e redes sociais.
 Fazemos o monitoramento de cliques em sua divulgação.
 

 Contato:
 
 Celso Martins Santos
e-mail: blogtudoviagem@gmail.com
Telefone: 31 997536066
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