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A Blogueira
Dayse Costa, carioca, 29 anos, Modelista, Blogueira e 

Empreendedora. Apaixonada por criar, movida à criatividade e 
desafios.



Sobre o Blog

 O blog Moda e Moldes foi criado em Janeiro de 2014 com a finalidade de 
mostrar meu trabalho como modelista e compartilhar meus conhecimentos, 
experiências e gostos pelos assuntos relacionados ao mundo da moda e 
universo feminino.

 Em fevereiro de 2014 foi criado o canal do blog no YouTube para a divulgação 
de tutoriais em vídeos. Temos mais de 110 Mil inscritos e quase 9 milhões de 
visualizações.

 No mês de Março de 2014 foi criada a FanPage para gerar uma maior 
aproximação com nossos leitores e contamos com mais de 24 Mil seguidores .

 Em Abril de 2014, alcançamos mais uma conquista adquirindo nosso domínio 
modaemoldes.com

 Em Maio de 2014 desenvolvemos nosso Aplicativo para Android e Iphone que 
consolida nossos principais canais.



PORTIFÓLIO
• Tive a honra de contar a minha história na Revista Burda Style

edição de Janeiro de 2016, e também no site da revista. Link da matéria->

https://www.burdastyle.com.br/artigos/o-resgate-de-uma-tradicao

• Palestrei sobre Mídias sociais e empreendedorismo na Red Zero.

• Em Fevereiro de 2016 fui uma das palestrantes na Feira do Empreendedorismo 
do Sebrae em São Paulo, no núcleo de Moda.

• Participei do Burda na TV no Programa Vida Com Arte na Tv Aparecida, dando 

dicas para iniciantes na Costura.

https://www.burdastyle.com.br/artigos/o-resgate-de-uma-tradicao


• No mês de Maio de 2016 lancei meu kit de curvas para modelagem com a 

• Mundial Réguas, mais um sonho realizado.

(http://www.mundialreguas.com.br/kit-de-curvas-de-modelagem-dayse-costa)

• Em Setembro de 2016 Ministrei um curso de modelagem e um de costura

• Na EXPO BURDA, em parceria com a Burda Style Brasil em São Paulo.

• Neste mesmo evento participei de um bate papo conde pude conta 

• um pouco da minha história com a costura, blog e canal.

• Em Janeiro e Maio de 2015 formei duas turmas de modelistas no meu curso presencial

• https://www.youtube.com/watch?v=gqcJ77gz95k&t=199s

• https://www.youtube.com/watch?v=N9-MGLWqQMI&t=573s

• Em Janeiro de 2016 lancei meu curso online de modelagem que é um sucesso!

• http://www.modaemoldes.com/blog/cursoonline/

• Em Julho de 2016 como forma de retribuir todo carinho e apoio que recebo dos meus 

• leitores, ofereci um curso de costura totalmente gratuito com patrocínio da marca 

Elna.

• https://www.youtube.com/playlist?list=PLxrUiTKu7kLw24BXHJkRZXjvdwqyp5qVt

https://www.youtube.com/watch?v=N9-MGLWqQMI&t=573s
http://www.modaemoldes.com/blog/cursoonline/


Público Blog

Localização Geográfica



Estatísticas da Fanpage



TRÁFEGO DA FANPAGE



PORQUE ANUNCIAR NO MEU BLOG?

 Hoje os blogs são importantes veículos de comunicação e formadores de 

opiniões. É fato que a maioria das pessoas tem adquirido o hábito de 

buscar opiniões de blogueiras antes e adquirir algum produto ou serviço. 

Anunciar em blogs é uma forma eficiente de atingir seu público alvo, 

utilizando o conhecimento e a rede de contatos do publicador a favor da 

sua marca e produtos.

 Com quase 84 mil visualizações por mês, considero meu blog um espaço 

interessante para divulgação de empresas do segmento de modelagem, 

costura, vestuário, acessórios e produtos de beleza. 



Formas de Publicidade

Banner

 Banner no topo da postagem-Tamanho:780x90px

 10.000 impressões – R$40,00

 1 mês – R$100,00

 30 cliques – R$110,00



BANNER

 Banner na Página Inicial Quadrado-Tamanho250x250px

 10.000 impressões – R$50,00

 1 mês – R$150,00 área de anunciantes

 1 mês R$ - 300,00 área de Parceiros 

 30 cliques – R$120,00



PubliPost

 Divulgação de produto ou serviço em formato de texto com ou sem imagens 
no blog. O material deve ser enviado com pelo menos 1 semana de 
antecedência da data de divulgação, podendo ser alterado para a 
linguagem do público do site/blog(texto).

 Publicidade em formato de vídeo para o canal do Youtube com formato de 
vídeo e linguagem de habituais utilizada com o público.

 Será sinalizado como “publi” para nossos leitores e seguidores.

 Formato texto: R$80,00

 Formato de Vídeo: R$250,00 ( vídeo com exibição de 30 dias no canal )

 Formato de vídeo com exibição permanente no canal com valor sob consulta.



Editoriais de Moda

 O material deverá ser enviado com pelo menos 1 semana antes da data 

de divulgação no blog, com até 20 fotos editadas e prontas para 

publicação. O material ficará disponível para publicidade durante o 

período contratado.

 Valor: Sob Consulta



Inserção em Redes Sociais

 Divulgar conteúdo patrocinado (texto/imagem) através da Fanpage e 

Instagram

Valores: R$ 50,00 por postagem



Outras Formas de Parcerias

 Empresas no ramo do vestuário feminino poderão enviar peças para 

sorteios ou montagens de looks. No segundo caso, as peças deverão ser 

enviadas no manequim 42.

 Empresas do ramo de cosméticos e produtos de beleza, poderão enviar os 

produtos para sorteios, resenhas e tutoriais em vídeo.



Atuais Parceiros

 BURDA STYLE (www.brudastyle.com.br)

 MUNDIAL RÉGUAS (www.mundialreguas.com.br)

http://www.brudastyle.com.br/
http://www.mundialreguas.com.br/


Agradecimentos

 Desde já agradecemos a oportunidade de trabalharmos juntos afim de 

cooperarmos para o crescimento de ambas as partes.

 Estamos abertos à contrapropostas e esclarecimentos de dúvidas.

 Contatos:

 Email: modaemoldes@yahoo.com.br

 BLOG: modaemoldes.com

 FanPage: www.facebook.com/daysecostamodelista

 Instagram: https://www.instagram.com/daysemodelista/

mailto:modaemoldes@yahoo.com.br

