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SOBRE

 O Agatacett´s Blog começou em 2011 e todos os dias novos

estilos e novas pessoas se interessaram pelos serviços do blog.

Nossos leitores não estão somente no Brasil, mas também

possui visualizações diárias em vários países conhecidos pelo

rock e pela moda marcante e assim o site foi tendo

reconhecimento mundial.



METAS



 No início de 2013, o Agatacett´s Blog tinha metas de

visualizações que foram rapidamente alcançadas antes do

previsto e após a meta conquistada, o blog teve um grande

avanço em dias.

REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO

 Com o grande sucesso do blog, começamos a investir em redes

sociais como Facebook, Twitter, Ask e YouTube onde

conversamos com os leitores, divulgamos conteúdos e links e

atendemos pedidos de vídeos e posts.

CONTATO COM A MODA E A MÚSICA



 Como a moda e a música são assuntos que se encontram

sempre juntos por influências e tendências, esse tema foi

escolhido por ser um tema abrangente, de fácil entendimento e

interatividade e de interesse para a maioria das pessoas que

estão conectadas.

CONTATO COM O LEITOR

 Além do contato e elogios diários que o blog recebe em várias

redes sociais, também recebemos e-mails e comentários com a

opinião dos leitores sobre o nosso conteúdo.



DIVULGAÇÃO DE PARCERIAS

Como o Agatacett´s Blog está presente em várias áreas da

internet, a divulgação de marcas é feita de modo que alcance

todos os tipos de leitores.

Rede Social Ask

Rede Social Facebook



Rede Social Twitter



Rede Social YouTube

Pesquisa

 Realizamos uma breve pesquisa com alguns de nossos leitores

para saber sobre o tipo de compra que eles realizam.

Idade:

12-19   89%

>20     11 %



Compras na internet:

78% compram na internet

15% talvez

7% não

Visitas em blogs e sites:

95% sim

5% não

Regiões do Brasil:

20% dos leitores não são brasileiros

25% Sul

37% Sudeste e Centro-Oeste

18% Norte e Nordeste

Compras de itens indicados pelo Agatacett´s Blog:

98% sim

2% talvez



                    

                 CONTATO: agatacett@hotmail.com

                   BLOG: agatacett.wordpress.com
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