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O que é
Atitude50?
Falar para a mulher madura sobre
questões relacionadas a esta faixa etária
é a proposta do projeto Atitude50, que
conta com perfis nas mídias sociais e com
ações presenciais (talk shows)

A mulher madura é protagonista de sua
própria história e vive em plenitude
Hoje a qualidade de vida é muito maior:
exercícios, tratamentos estéticos,
medicina preventiva, o que dá uma
consciência ampliada da vida
O canal no Youtube dá suporte a
palestras e bate-papos

Quem é Kika
Gama Lobo?
Jornalista e executiva de
comunicação, Kika Gama Lobo
criou o #Atitude50 em seus posts
pessoais no Facebook e, desde o
começo, criou polêmica e
simpatizantes
Porta-voz do movimento Atitude50

Colunista de Claudia Online
Mais de 4 mil pessoas assistiram
aos seus talk shows
13 mil seguidores só no Instagram

Atitude50 Talks
Papo franco, reto e direto com Kika Gama Lobo, porta-voz do movimento
Atitude50.

Em 1h30, entrevistados abrem o jogo e conversam sobre beleza,
previdência privada, menopausa, cuidados com pais idosos, amor
maduro, sexo, qualidade de vida, direitos da mulher. E sobre tudo o que
for interessante à maturidade feminina.
Atitude50 conversa diretamente com a mulher madura que se renova a
cada dia. E sua marca pode também fazer parte desse canal aberto.

Atitude50 YouTube
Atitude50 está presente no YouTube desde agosto de 2017 e, a cada ano,
atrai um público seleto e muito focado nas questões femininas ligadas à
maturidade.
A percussionista Lan Lan, Leilane Neubarth, Andréa Pachá, Dra. Paula
Belotti, Alexandre Kalache são alguns dos que já passaram pelo canal e
abriram o verbo sobre temas como Menopausa, Sexo Maduro, Namoro
nas Redes, Beleza Madura, Fisioterapia Pélvica, Empreender na
Maturidade, Longevidade.

www.youtube.com/atitude50

Atitude50 Stand Up Maturity
Em 1h30, Kika Gama Lobo comanda - sozinha no palco - o projeto solo de
contadora de história de sua revolução pessoal e interage com o público
colocando questões à plateia.
Sua trajetória de resignificação do seu cotidiano, na maturidade, após um
câncer, dengue, demissão do trabalho, separação de 24 anos de casada,
despejo de dois apartamentos e filhas expulsas de um tradicional colégio
do Rio de Janeiro
Tudo isso gerou uma onda de exposição pessoal nas redes sociais e, dois
anos depois, uma nova vida. Um novo casamento, quilos mais magra, uma
nova ocupação e uma voz potente para debater, sem filtros, as questões
do feminino na idade madura

O tema menopausa também ganha destaque no debate.

Atitude50 recebe Fabrício Carpinejar
O que é
Debate franco entre o poeta e escritor Fabrício Carpinejar e Kika Gama
Lobo, apresentadora carioca do Atitude50. Usando a maturidade como
ferramenta de prazer na vida, o cerne do debate são os relacionamentos, a
confiança, como manter o romantismo e a intimidade na relação a dois.

Atitude50 parcerias sugeridas
•Curadoria Atitude50 para portfólio dos palestrantes
•Organização e produção do evento de acordo com necessidades da marca
•Stories e posts patrocinados nas redes do Atitude 50 e nas páginas
pessoais de Kika Gama Lobo
•Distribuição de convites para mailing focado na rede Atitude50
•Possibilidade de gravação das palestras, além de live nas redes do
Atitude50
•Sorteio de brindes de alguns parceiros para a plateia nos talks
•Mini coquetel pós-palestra para get together
•Fotos em back drop Atitude50 e marca para foto com Kika Gama Lobo
•Transmissão de talks ao vivo via Facebook
•Intenso trabalho pré/pós de assessoria de imprensa
•Anunciar em redes socais (Facebook ad, Instagram pago)
•Possibilidade de enquadrar projetos Atitude50 em Leis de Incentivo

Alcance do Atitude50
PERFIL DE AUDIÊNCIA YOUTUBE

Média
Interesse em
cidadania, direitos da
mulher, bem-estar,
beleza, moda, família,
sexo, envelhecimento,
finanças, cultura

3.100
Views mensais

1.900
Views / vídeo

www.atitude50.com
facebook.com/50atitude50
instagram.com/atitude50
youtube.com/atitude50

PERFIL DE AUDIÊNCIA

+ de 28 mil seguidores
De Atitude50 e das páginas pessoais de Kika Gama Lobo - t

Mulher madura, acima de 35 anos

Ensino médio a pós-graduado

6.Invista
Invista
nana
mulher
mulher
dede
Atitude50
#Atitude50
Atitude50 Talks
R$ 1.500,00

Gravação de programa YouTube
R$ 3.500,00

Combo posts patrocinados
Stories + Instagram + Facebook

R$ 900,00

Stand Up Maturity
R$ 1.500,00

Atitude50 recebe Fabrício Carpinejar
Sob consulta
Em caso de nota fiscal, acrescentar 6% sobre os valores

Alguns parceiros do Atitude50

Vera Bizinover – Parcerias comerciais
verabizi@gmail.com
(21) 98383-0343

www.atitude50.com

