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O que é   
Publicação semanal online tipo blog com informações, notícias, 
análises e comentários sobre viagens, turismo, hotelaria, destinos, 
aviação, cruzeiros, transportes, agências, tecnologias, meios de 
pagamento, gestão, negócios, políticas públicas, acessórios, e tudo o 
que envolve o ecossistema de viagens e turismo.  
 
Iniciado em 2015, já atinge uma leitura média de 10 mil leitores por 
edição, ou até 50 mil por mês. É reproduzido por várias mídias   



A quem se dirige 
 
O público-alvo são os principais players de viagens e turismo – 
dirigentes de hotéis, companhias aéreas, agências de viagens, 
profissionais, e prestadores de serviço...  
 
... Mas também consumidores qualificados – executivos, profissionais, 
empreendedores, gestores de viagens, viajantes de negócios, 
autoridades, consultores, e formadores de opinião, sejam ligados à 
iniciativa privada, associações de classe ou governo.  



Quem faz 
 
•  O jornalista e administrador FABIO STEINBERG foi antes 

executivo de comunicações na IBM, AT&T, Hill & Knowlton e 
Rede Globo.  

•  De 2000 a 2013 atuou como consultor em comunicação 
empresarial. Atualmente, escreve sobre turismo, viagens, 
negócios, e tecnologias.  

•  É autor de três livros: Ficções Reais, Viagens de 
Negócios e O Maestro.  



Mídias complementares 
 
Para reforçar a exposição e leitura do post, uma  
newsletter é enviada a cada edição para um mailing VIP 
com 2.000 nomes.    
 
O texto também é replicado nas páginas do autor no 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, além de vários 
sites do trade, como o Diário do Turismo e Revista 
Eventos, entre outros.  
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BLOG 
www.blog.steinberg.com.br 
Janeiro 2016 a Janeiro 2017 

➔  13.517 sessões em um ano  
➔  11.989 visitantes únicos 
➔  16.829 visualizações  
➔  87.63% novos visitantes 
 
Fonte: Google Analytics  
   

 

  

PÁGINA NO FACEBOOK 
www.facebook.com/steinberg.com.br  

➔  Alcance  mensal: 60 mil pessoas 
➔  1836 curtidas 

LINKEDIN 
www.facebook.com/steinberg.com.br  

➔  2633 seguidores:  61% nível de 
dirigentes, 32% turismo, 77% SP e Rio  

➔  9.299 visualizações em um ano 
➔  Perfil entre os 30% mais visualizados 
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PERFIL DOS LEITORES 
 
➔  Homens (54%) e mulheres (46%): 
•       27% entre 18 a 24 anos  
•       33% entre 25 a 34 anos 
•       15% entre 35 e 44 anos 
•       12% entre 45 e 55 anos 
•         5%  entre  55 e 64 anos 
•         5% mais de 65 anos   

➔  Viajantes a negócios (CEOs e executivos) e lazer 
➔  Agentes de viagens, gestores de hotéis, resorts, cruzeiros 
➔  Dirigentes, profissionais e consultores de cias aéreas, 

cruzeiros, restaurantes, e toda cadeia econômica do trade 
➔  Autoridades, dirigentes de associações e de destinos 
➔  Agentes e promotores de viagens   
➔  Diretores de Tecnologia de Informação, meios de pgto,  

pesquisa, consultorias, serviços e produtos de viagem   

BRASIL (67% DO TOTAL):  
 
LEITORES POR ESTADO  
TOP 10 
  

q São Paulo   37% 
q Rio de Janeiro   13% 
q Minas Gerais   10% 
q Paraná      8% 
q Rio Grande do Sul     6% 
q Goiás      5% 
q Bahia      4% 
q Santa Catarina     4% 
q Brasília      3% 
q Ceará      2%         
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ANUNCIANTES ATUAIS: 

 
❏  CVC	
❏  Accor	

FORMAS DE PATROCINIO  

q  Banner		
q  Vídeo		
q  Post	comercializado		
q  Promoção	
q  Concursos	culturais		
q  Sorteios	
q  Campanhas	
q  Outros			

 COMERCIALIZAÇÃO  

	
Preços	e	condições:	
	
Favor	entrar	em	contato	:	
fabio@steinberg.com.br		
(55)	11.99958-2000	
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 TAMANHO PARA 

BANNERS 
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Fabio Steinberg 
 
fabio@steinberg.com.br 
 
(55) 11. 99958-2000 

 
 


