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O Villa Casuarina

n Um espaço para eventos diferenciados,  com 

plantas que darão destaque para qualquer evento. 

mais diversificados clientes, de casamentos esplendorosos a pequenas recepções. O espaço 

privilegia a transparência, amplitude e a natureza. 

livre esse é o local perfeito para a realização de cerimônias de casamento e festas infantis. 







O Blog
n Lançado em novembro de 

2014, o blog do Villa 
Casuarina surgiu para 
explorar o tema de festas, 
principalmente auxiliar as 
noivas que desejam casar 
no campo.  

n Entrevistas, decoração e 
viagem de lua de mel 
também são assuntos que 
abordamos no blog, além 
de apresentar as fotos dos 
eventos realizados no Villa 
Casuarina.



Redes Sociais



Audiência
•A audiência é segmentada pelas regiões de Ribeirão 

Preto, Franca, Batatais,
Jardinópolis, Brodowki, Serrana, Sertãozinho e 
arredores. 

•Nosso maior público é feminino de 25 a 34
idade. 

•35mil page views no site e um alcance de mais de 
150mil usuários



Ações
No Facebook

• 89.376

a ação 

• 815

compartilhamentos dos posts 

• 468

No Instagram

• 227

• 348

• 2.728

pessoas que viram as fotos publicadas pelos 

amigos e curtiram essas fotos 



Ações

Resultado

• 82.600

visualizaram as 

publicações sobre a ação 

• 3.414

comentários e 

compartilhamentos dos 

posts 

• 406

• 80

potencial 

• 3 premiações = 

fechados



O que dizem do Villa



O que dizem do Villa
Villa Casuarina é selecionado entre 
os TOP 10 espaços para casar no 

interior de SP

O conceituado site de organização de casamentos 

iCasei

um Casamento no interior de São Paulo. Ficamos 

muito contentes de estarmos entre os escolhidos. 

Na matéria da jornalista Laura Mestres, o Villa 

Casuarina aparece em segundo lugar da relação 

para se ter uma linda festa de casamento no 

campo. Além da beleza, ela destacou a 

infraestrutura do Villa Casuarina, que comporta 

um poço artesiano e geradores para garantir que, 

mesmo com imprevistos, a festa não pode parar.



Sua Marca

n Fortalecimento da marca junto ao público alvo 
relacionado a casamentos e eventos.

Formatos no Blog:

Valores por Trimestre 

Arroba Banner R$800 

Retângulo R$600 

Selo R$250

Publi-Editorial 

R$400 por post  

O posts será compartilhado no 
Facebook, Twitter, Instagram e 

Google Plus.

E-Mail Mkt 

R$950 por envio 

Disparo de e-mail marketing para a 
base de clientes do Villa Casuarina 

e de cadastrados no site. 

Entre em contato para a realização de ações diferenciadas.



Contato

n Entre em contato com a gente!

Juliana de Barros Araujo 

16 9 9775-1166 

mkt@villacasuarina.com.br

www.villacasuarina.com.br

http://www.villacasuarina.com.br

