Os Boêmios

A reunião entre quatro amigos indignados com os protocolos que envolvem
quase todo tipo de degustação, não poderia ter resultado melhor. Denis
(Orc) Neto, Rodrigo Ramos, Thiago Marques e o chef Leonardo (Leozito)
Vieira são especialistas em assuntos cotidianos que a indústria da etiqueta
insiste em mitificar, transformando prazeres que estão ao nosso curto
alcance em “gourmet”.
Quebrando paradigmas, Os Boêmios vêm tornar cada vez mais simples os
métodos de degustação favoritos dos brasileiros, ensinando maneiras
rotineiras e descomplicadas de degustar charutos, cozinhar, preparar drinks
e principalmente, saber escolher e saborear boas (ou não tão boas)
cervejas.
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Os Caras
Amante das baforadas mais encorpadas há mais de 15 anos, Denis
"Orc" Neto também é designer, marqueteiro, ilustrador e empresário.
Defensor dos modos mais loucos e simples da degustação, caga e
anda para muitas das etiquetas e formalidades que envolvem o tão
requintado rito de fumar um bom (ou ruim) charuto.

Thiago Marques é Engenheiro de Produção especialista em
Processos de Negócio. É apaixonado por cultura, principalmente
quando falamos de dança, música e cerveja. Tem perfil de agregador
das boas pessoas; boêmio por natureza, também é considerado
degustador e especialista em cerveja.

Empresário, Arquiteto de Nuvem e barman por puro hobby, deve ser
o menos boêmio dos Boêmios, mas a boemia não o deixa nunca. Esta
aqui para apresentar, degustar e ensinar como fazer os mais variados
drinks que existem (coitado do seu fígado).

Garoto carioca, amante da boa cozinha, formado em Gastronomia e
apaixonado pela vida! Chef Leozito mantém seu próprio negócio de
sucesso, além de um badalado canal de receitas no Youtube.
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Público
Perfil dos Visitantes:

Faixa etária

Sexo

25-34
13-17

44%
56%

Homens

0%

18-24
11%

35-44
70%

15%

45 +
4%

Mulheres

Cerveja
Charutos

Assuntos por Interesse:

7%

Drinks
9%

Culinária
69%

15%
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Público
Acessos

Redes Sociais

Jul-ago 2016

20.841
Usuários: 8.257
Duração média: 0:45
Páginas por sessão: 2,35

Visualizações de páginas:

17.350 curtidas
O blog Os Boêmios tem como público alvo os amantes
e seguidores da boa degustação, mantendo apenas
likes orgânicos e qualificados para atingir uma alta taxa
de envolvimento com a fanpage.

Locais
Rio de Janeiro:

9,30%

São Paulo:

21,59%

Demais Estados:

69,10%
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Por que anunciar no Os Boêmios?

•
•
•
•
•
•

Conteúdo qualificado e atualizado;
Alta identificação dos leitores com o material publicado;
Flexibilidade nas opções de anúncios e parcerias;
Linguagem acessível e popular;
Integração instantânea com público das redes sociais;
Colunistas especializados para cada assunto.
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Opções de Anúncio
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banner lateral 300x250pixels;
Superbanner 728x90 pixels;
Banner no topo do layout 200x90 pixels;
Banner 428x60 pixels;
Background personalizado;
Publicações no Facebook;
Vídeos em lightbox;
Imagens em lightbox;
Post Patrocinado.
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Entre em Contato!

www.osboemios.com.br
contatos@osboemios.com.br

www.boxis.com.br
(21) 3146-4031
contato@boxis.com.br

