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APRESENTAÇÃO

“Minha missão é inspirar os viajantes
contando sobre as atrações essenciais
em cada destino, resenha de hotéis elegantes e experiências gastronômicas
únicas”.
VERON CAMPOS
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APRESENTAÇÃO

Café da manhã no restaurante Cascade, The Biltmore Hotel

Fundado em 2015 por Veron Campos, o
Viagem Com Bagagem conquistou relevância no mercado das viagens de luxo,
gastronomia e hotelaria de alto padrão.
Vários artigos publicados no site do VCB
estão em Primeiro Lugar na página do
Google no Brasil, resultado de um trabalho relevante, bem otimizado e, sobretudo, da entrega de um serviço útil e de valor agregado ao leitores das classes A e B.

Vizcaya Museum, Miami

A proposta do VCB é oferecer ao leitor as informações de que ele precisa para aproveitar ao máximo as experiências disponíveis em seus próximos destinos, sugerindo lugares incríveis, hotéis
magníficos e experiências gastronômicas únicas com estilo, classe, elegância e simplicidade.
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NÚMEROS
APRESENTAÇÃO

Pageviews/mês

Retenção por visita:

Visitas únicas/mês:

+200 mil

2:20 min

+100 mil

Mulheres:

Homens:

64,23%

35,77%

Demografia:*

*No mundo:
Brasil (79,21%); EUA (5,10%);
Portugal (4,37%); Suíça (4,15%);
França (2,42%)
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*No Brasil:
São Paulo (17,27%);
Rio de Janeiro (9,32%);
Recife (8,22%)

MÍDIAS SOCIAIS

Instagram*

+78,3 K
(@viagemcombabagemblog
e
@veroncampos)
*Alcance por post:
Stories:

1 a 2 K (views)

THE BILTMORE HOTEL
Impressões:

MARENAS BEACH RESORT

72.030 / Alcance: 51.347

94.936
Alcance: 78.393

Impressões:

Youtube

+65 vídeos
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DEPOIMENTOS
“Dear Veron, thanks a lot for your kind email and
precious article. We really appreciated it. I’ll be
share the article as well and mention it in our media press room online. Thanks again, we all hope to
see you soon in the future.”
(SILVIA GASPARINI - Media Relations Mananger - Ente Turistico del Luganese)

“Dear Veron,Thank you very much for the articles, they look great! I will as well be pleased
to forward them to the HUUS. I wish you all
the best for 2018 and it was a pleasure to collaborate with you!”

“Dear Veron, thank you
very much again for your
article and pictures. So
far as I understand Portuguese, it looks great
and very interesting.”

(ANTJE BUCH - PR Project Manager – Gstaad Tourism)

(AURÉLIA GUILLOT - PR & Media
Coordinator - Montreux-Vevey Tourism)

“Thank you for your email and the information
regarding your articles. The pictures are really
cool, and even if I don't understand well the
language, it looks like you gave all the main
information concerning Gruyères and its surroundings (the region La Gruyère without "s").
I'm sure your followers will love to learn more
about our beautiful region, and we hope that
they'll make the ride to enjoy, as you, the various activities proposed in Gruyères, but also in
Moléson and Broc.”

“Dear Mr. Campos, thank
you for this great article
and great photos.”

(LISA DOUGOUD - La Gruyère Tourism)
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(CAROLINE BOESCH - Marketing
Manager of Manotel Hotel Group)

“Your articles are very
great and complete.
Thank you for those
articles.”
(JULIA CUÉNOD - PR & Media
Relations Manager of Geneva Live
Tourism)

DEPOIMENTOS

“Dear Mr. Campos, thank you very much for the great article about our hotel and
our destination. We are looking forward to seeing you soon again in Lugano.”
(ROBERTO SCHMID - Director of Hotel International Au Lac Lugano)

“Dear Veron, Thank you very much for your
articles, they look great. We were very happy to have you here in Lucerne. I am glad
to hear that you enjoyed your trip.”

“Agradeço seu e-mail com o artigo
sobre Montreux Riviera. Gostei muito do conteúdo e das fotos, obrigado
pelo seu trabalho.”

(NICOLE MEYER - Assistant Communication & PR - Luzern Tourismus AG - Tourist Board)

(ANDREAS FRIZZONI - Representante da Região
do Lago de Genebra)
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APRESENTAÇÃO
CASES

ROTA DO CAFÉ ESPECIAL
NESPRESSO
Press trip a convite da Nespresso Brasil, em 17
e 18/06/19, nas cidades de Carmo de Minas e
São Lourenço (MG).
Objetivo: promover a Rota do Café Especial no
sul de Minas, onde são cultivados os melhores
grãos de café especiais para a Nespresso S/A.
Ação: desenvolvimento de conteúdo jornalístico
para o site e redes sociais.
Resultado: matéria “Como é a Rota do Café
Especial no Sul de Minas” em 1º LUGAR NA
PÁGINA DE BUSCAS DO GOOGLE NO BRASIL.
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APRESENTAÇÃO
CASES

VIAGEM ENCANTADA A MOUNT
CHARLESTON, LAS VEGAS-NEVADA:
1º lugar no Google.

RESTAURANTE RASOI BY VINEET
MANDARIN ORIENTAL GENEBRA:
1º lugar no Google (...muitas outras).

5 HOTÉIS INCRÍVEIS PARA
SE HOSPEDAR NA SUÍÇA
(Colaborador na KAYAK, principal
buscador de viagem do mundo).
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PARCEIROS
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CONTATOS
APRESENTAÇÃO

(81) 99986.3428

contato@viagemcombagagem.com

www.viagemcombagagem.com

@viagemcombagagemblog
@veroncampos

/viagemcombagagemblog

Viagem Com Bagagem
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