
As melhores histórias de amor são escritas no dia a dia
Eu te amo hoje! 
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AMAR E FALAR DE AMOR

O Eu Te Amo Hoje surgiu para incentivar o amor diário. 

Sucesso no Facebook, onde começou com a publicação  
de cards ilustrados diários, o projeto já impactou mais de  
2 milhões de usuários por semana e, após o sucesso, virou 
livro e ganhou outras redes sociais, além de se transformar 
no blog que em pouco tempo já gerou milhões de acessos, 
tendo picos mensais de mais de 1,6 milhões de pageviews.



QUEM FAZ

Ele cursou Artes Plásticas. Ela, Publicidade e Propaganda.  
Heavy users de redes sociais, se conheceram em 2011 e passaram 
a dividir sonhos e projetos, incluindo o Eu Te Amo Hoje.  

Além de ilustrador, Ivan Mola é designer e animador. Trabalha com 
arte e design desde 2001. Seu currículo conta com participações 
em diversos festivais internacionais e duas premiações no festival 
Anima Mundi.  

Flávia Queiroz é autora do livro Eu Te Amo Hoje. Redatora e social 
media, acumula passagens por agências de comunicação e 
também é responsável pelo blog Noiva Ansiosa.



NOSSOS CANAIS

Além disso, falamos com mais de 5.000 pessoas por dia no nosso Insta Stories. 

Do nosso público está em um 
“relacionamento serio”. 84% 76% Do nosso público tem 

entre 17 e 44 anos. 

FALAMOS COM MAIS  
DE 24.000 PESSOAS  

NO YOUTUBE

FALAMOS COM MAIS  
DE 320.000 PESSOAS  

NO FACEBOOK

FALAMOS COM MAIS  
DE 62.000 PESSOAS  

NO INSTAGRAM

FALAMOS COM MAIS  
DE 110.000 PESSOAS  

NO BLOG



NOSSA ARTE

Os cards ilustrados que publicamos em nossa página do 
Facebook e Instagram, já viraram encomendas exclusivas 
de diversas empresas e casais. 

Além disso, após o sucesso nas redes sociais, foi lançado 
um livro pela editora Gente, com uma compilação e novas 
artes.



ASSUNTOS E PAUTAS
Algum assuntos que tratamos em nosso blog e redes sociais.

EMOÇÃO E  
INSPIRAÇÃO

Histórias 
emocionantes 
e inspiradoras.

CULTURA E 
ENTRETENIMENTO

Teatro, cinema, 
shows, livros, 
exposições e 

cultura em geral.

LIFESTYLE E 
VIDA A DOIS

Relacionamento 
e cotidiano. 

VIAGENS E 
ROTEIROS

Destinos, onde 
se hospedar, 

roteiros, Lua de 
Mel, Destination 

Wedding, 
Núpcias e dicas 

em geral.

GASTRONOMIA

Restaurantes, 
bares, petiscos, 

bebidas, 
cozinhando em 

casa.

PRESENTES E 
NOVIDADES

Indicações de 
presente para o 

namorado, 
namorada e 

novidades do 
mercado.



CASES EU TE AMO HOJE

No dia de São Valentim, fomos à avenida Paulista 
contar histórias de amor que aconteceram por lá, com 
textos e flores. 

Link para matéria do Estadão.  

AMOR EXISTE

Sorteio de livros e ilustrações exclusivas 
na página de Facebook do Shopping 
Pátio Higienópolis. 

Material de apoio nas dependências do 
Shopping e em suas redes sociais.

DIA DOS NAMORADOS 
SHOPPING HIGIENÓPOLIS

Fomos ao Shopping Center 3 
localizado na Avenida Paulista,  
levando um pouco da nossa arte  
e nossa mensagem de amor.  

O vídeo pode ser visto aqui.  

DIGA EU TE AMO HOJE



CASES EU TE AMO HOJE

Criação para a campanha em animação 
“Viva aqui sua história de amor”, do 
River Shopping de Petrolina.     

O vídeo pode ser visto aqui.  

DIA DOS NAMORADOS 
RIVER SHOPPING

Fizemos um piquenique no Parque Ibirapuera, 
onde reunimos cerca  de 20 pessoas que mantém 
projetos e forte presença digital. Conversamos 
sobre positividade, amor e coisas boas, 
promovendo a ideia de "internet do bem".   

    

O evento foi publicado no blog e pode  
ser visto nesse link.  

PIQUENIQUE

Já no dia dos namorados, a escolha 
foi promover um encontro de casais 
das redes sociais e celebrar o amor 
do dia a dia. 

O evento foi publicado no blog e 
pode ser visto nesse link. 

DIA DE AMOR 
DIA DOS NAMORADOS 2015



AMOR CONTAGIA

Algumas marcas que se inspiraram na nossa linguagem.

E não parou por aí! O Eu te Amo Hoje virou livro e já foi pauta em programa de TV, blogs e portais.



NOSSO PÚBLICO



PERFIL DOS LEITORES

83%
FEMININO

17%
MASCULINO

GÊNERO

84%
EM UM  

RELACIONAMENTO

16%
SOLTEIROSSTATUS DE 

RELACIONAMENTO

32%
25 a 34 anos

26%
17 a 24

19%
35 a 44

16%
menores 

de 17

7%
mais de 44

FAIXA  
ETÁRIA

27%

18%

11%

10%

34%

SÃO  
PAULO

RIO DE 
JANEIRO

MINAS 
GERAIS

RIO GRANDE 
DO SUL

OUTROS 
ESTADOS



ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS



ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS

FACEBOOK E INSTAGRAM

Cards ilustrados Eu te Amo Hoje com texto e desenho exclusivo; 

Animação ilustrada com até 15 segundos com produto ou serviço; 

Capa Facebook Personalizada.

BLOG

Publieditoriais sobre produtos e experiências; 

Banners personalizados da sua marca.



ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS

Card ilustrado para publicação no Facebook/Instagram:
Postagem de conteúdo no Facebook / Instagram  
/ Stories / Youtube:

Capa ilustrada para publicação no Facebook:
Card animado para publicação Instagram e Facebook:

https://instagram.com/p/BDgHc_vv1iC/


ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS

Além de poder ser publicado em nossas redes sociais, os produtos recebidos 
podem ganhar destaque no blog.  

Para envio, nossa caixa postal é:  

Caso prefira enviar diretamente para nosso endereço, peça através do 
contato@euteamohoje.com.br.

FACEBOOK E INSTAGRAM

CAIXA POSTAL 76326 - São Paulo - SP - CEP 02330-970

mailto:contato@euteamohoje.com.br


ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS

1 - Banner Header: anúncio fixo com destaque ao lado do logo - 728X90;  

2 - Banner Especial: anúncio fixo com destaque na página 1140 X 130;  

3 - Banner Arroba: anúncio fixo com lateral - 200X250;  

4 - Banner Little: anúncio fixo lateral - 300X100;  

5 - Publieditorial: post criado com referência na marca/produto/serviço;  

6- Destaque Post: barra de notícias em destaque para publieditorial.



ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS

Para consultar os valores para cada ação, entre em contato através do e-mail:

VALORES

CONTATO@EUTEAMOHOJE.COM.BR

mailto:CONTATO@EUTEAMOHOJE.COM.BR


FAÇA ACONTECER!
Queremos compartilhar o amor e fazer um evento para tornar  

a experiência dos convidados memorável! 

CONTATO@EUTEAMOHOJE.COM.BR

www.euteamohoje.com.br 
Ivan [11] 9.9652.4526 - Flávia [11] 9.9523.7008 

OBRIGADO!

mailto:CONTATO@EUTEAMOHOJE.COM.BR
http://www.euteamohoje.com.br

