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Despachadas
é um site de viagens
criado em 2008
por Marianne Rangel,
jornalista de formação
e viajante de coração.

SOBRE
No ar desde 2008, o Despachadas surgiu da vontade de duas amigas de
compartilhar com família e amigos sua primeira Eurotrip.
Com histórias divertidas e e planejamento impecável das viagens, os roteiros
foram fazendo sucesso para além das pessoas mais próximas.
Após 7 anos viajando de férias e escrevendo como hobby e como forma de
ajudar outras pessoas a viajar, Marianne Rangel, jornalista e uma das
fundadoras da marca decidiu fazer do Despachadas o seu trabalho e sua vida.
Saiu do seu emprego tradicional para se dedicar 100% ao que ama: viajar,
escrever e compartilhar assuntos sobre viagem de forma leve, divertida e
apaixonada por cada lugar que conhece.
Seu maior prazer é conhecer destinos inusitados ou buscar atividades "fora da
caixa" em destinos tradicionais!

O QUE
FAZEMOS
Anúncios Tradicionais no site (Banners)
Viagens e textos patrocinados
Criação de conteúdo exclusivo para sua
marca no blog e redes sociais
Projetos especiais e personalizados para
cada marca

ALGUNS
PARCEIROS
Lonely Planet
Paris Visit Bureau
Salzburg.info
Insbruck.info
Muenchen.de
Swiss Travel Pass
NY CityPASS
Chicago CityPASS
Paraty CVB

Booking.com
IAmsterdam
Visit Lisboa
Visit Copenhagen
EasySim4U
Hvar Tours
Omnia Card Rome
Venezia Unica
Paris By Bike

ESTATÍSTICAS DO SITE
Esse gráfico mostra o total
de visitantes por ano, de
2016 a 2019, e uma
projeção para 2020,
indicando um crescimento
contínuo desde que foi
profissionalizado.
Os leitores são, em sua
maioria, do Brasil (80%).
71% mulheres
29% homens
65% - 25-45 anos
21% - 45-65 anos

ALCANCE DE MÍDIA

30k
Pageviews
mês

11,2K
seguidores

42,7K
views
mês

4,8k
curtidas

MAIS DESPACHADAS
Além do blog, Despachadas também faz consultoria
de viagens e Roteiros Personalizados.
Desde 2015 nós criamos Roteiros Personalizados para
clientes que precisam de ajuda para planejar a
viagem dos seus sonhos.

Nós temos 100% de

100%

clientes satisfeitos com os
Roteiros Personalizados
by Despachadas.
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CONTATO
Vamos conversar para pensarmos em
um projeto especial para o seu destino
ou marca? :)
marianne@despachadas.com
Marianne Rangel
+55 (21) 998132900
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