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Sobre o Blog Estação Fonte de Vida  
  

Lançado em maio de 2011, o Estação Fonte de Vida é um blog de publicações sobre 

acontecimentos positivos na vida das pessoas, momentos de felicidades, vitalidade, 

superação,  conquistas, moda e beleza, motivacional e coaching e incentiva a quem não 

desistiu a continuar lutando para alcançar os seus ideais.  

A cor da fonte escolhida para destacar os textos é vermelha, pois simboliza o poder e se 

associa a vitalidade e a ambição. O vermelho contribui também para a confiança em si 

mesmo, a coragem e uma atitude otimista ante a vida. Essa cor se associa com os signos 

de Áries e Escorpião, esse último citado é o meu, e as palavras chave da cor vermelha são: 

atração, amor, paixão e desejo e são essenciais na vida das pessoas.  

No blog as pessoas ficarão por dentro de eventos, novidades e tudo que as motive para se 

sentirem mais alto – astral e fazendo parte das pessoas que nasceram para vencer e estar 

de bem com a vida! O blog fortalece a realidade de que em meio a qualquer circunstância 

a vida não pode parar!  

  

  

  



Missão  
Motivação e Coaching Pessoal com iniciativas que levem a resultados efetivos.  

  

   

Valores  
  

 

Ética 
Prezamos a ética, a discrição e a edificação das pessoas com conteúdos positivos que 

contribuem para o crescimento pessoal.  

  

Inspiração  
Conteúdo com propósito para inspirar a agir e alcançar a realizações na vida.  

  

Prazer através da leitura  
Construção, alegria e realização. Este valor se reflete em nossos posts, vídeos, programa e 

formas de interação, onde há espaço para orientações, coaching, humor, dinâmicas, 

interatividade social, quanto iniciativas motivacionais.  

  

Singularidade  

Cultura e Característica Única. Foco no sucesso de suas atividades de forma autêntica.  

  

 

 

A Autora  
  

Ana Paula de Souza, jornalista formada pela UNITRI e MBA Executivo em Gestão de 

Marketing e Comunicação e Gestão de Projetos pela ESAMC.  

Adora Comunicação e Tecnologias. Como já trabalha na área de comunicação e 

jornalismo, porém mais voltado para a comunicação empresarial, marketing digital e 

tecnologias optou por um blog que me motivasse, sendo, algo novo, com um tema que 

destaca a VIDA e que possa fazer algo para melhorar e dar um “UP” na vida das pessoas, 

tratando de temas como conquistas, superações, autoestima, moda e beleza, o dia a dia e 



enfim todos os tipos de vitórias e perdas, pois é nas perdas que se encontra a vitória e é na 

fraqueza que se fica forte!  

Sua intenção é escrever textos que contribuam para superação de barreiras, encarar 

desafios, proporcionar felicidade, auxiliar na construção de pensamentos positivos e 

motivação, colaborando assim para que as pessoas alcancem suas metas! Os posts do blog 

são escritos exclusivamente pela jornalista Ana Paula de Souza.  

  

Mercado  
  

A maioria das pessoas que se informam através dos meios de comunicação na maioria das 

vezes se deparam mais com notícias ruins, principalmente nos jornais. É notícia que a 

economia não vai bem, a violência aumentou, pessoas foram assassinadas, catástrofes 

ambientais, terrorismo, novas doenças, a saúde pública ruim, corrupção, entre outros.   

  

As pessoas devem estar bem informadas do que anda acontecendo no mundo, porém, 

estas editorias vão cansando e acabam deixando as pessoas desmotivadas e passam a 

procurar por assuntos que se assemelham e solucione o problema delas .   

  

É aí que entra o Blog Estação Fonte de Vida, ele foi idealizado para motivar e fazer as 

pessoas pensarem positivo em relação a vida, falamos de coisas boas, superação, 

comportamento, dicas, dia a dia, conquistas, autoajuda, superação, moda e beleza, 

eventos, vitórias, tudo que colabore para melhorar a qualidade de vida das pessoas 

sentimentalmente ou psicologicamente, melhorando a saúde e autoestima.  

  

O mercado é promissor, se você quer se tornar um anunciante nós abrimos espaço para 

anúncios que colaborem para melhorar a vida das pessoas. Trabalhamos com anúncios 

dos seguintes segmentos:  

  

Clínica de saúde, clínica odontológica, clínica de estética, clínica psicológica, educação, 

hospitais, farmácias, planos de saúde, remédios, cabelereiros, lojas, moda e beleza, festas e 

eventos, hotelaria e turismo, viagens, concessionárias e automóveis, imobiliárias, 

prefeituras, livros e livrarias, universidades, cinema, teatro e cultura, restaurantes, entre 

outros segmentos que colaboram para melhorar a autoestima das pessoas e sua qualidade 

de vida.  

  

O Estação Fonte de Vida utiliza as técnicas de SEO (Search Engine Optimization) e SEM 

(Search Engine Marketing), respectivamente, Otimização para Motores de Busca e 

Marketing para Motores de Busca, que eleva a qualidade do conteúdo e o ranqueamento 

elevado para aparecer bem posicionado nos resultados orgânicos e garantir à empresas, 



marcas e produtos/serviços específicos anunciados no blog, um bom posicionamento nos 

resultados das buscas, por meio do uso das palavras-chave mais importantes de seu 

nicho/alvo.  

  

  

Público-Alvo  
  

O público-alvo está em toda parte na Internet, abrange classes A, B e C, porém pessoas 

que gostam de ler e que estão em busca de um refúgio de notícias ruins e interessadas em 

textos e assuntos que as motive, traga autoestima, motivação, auto-ajuda, conselho e 

felicidade.  

  

Perfil dos leitores: A partir de 15 anos. O Blog atrai pessoas jovens, adultas e da melhor 

idade (3ª idade)! Pessoas que nasceram para vencer e que querem estar de bem com a 

vida.   

  

  

Estatísticas do Blog  
  

Na Internet atualmente o blog possui:  

  

157 artigos publicados;  

1.702 curtidas no Facebook;  

1.696 pessoas seguindo no Facebook; 

1.718 seguidores do Blog Estação Fonte de Vida  

60.067 acessos;  

  

Está presente nas Redes Sociais Facebook e Instagram.  

  

  
  

URL’s de Acesso  
  
https://estacaofontedevida.wordpress.com/  

  

https://estacaofontedevida.com.br/  

  
  

Estatísitcas Wordpress:  

  

  

https://estacaofontedevida.wordpress.com/
https://estacaofontedevida.wordpress.com/
https://estacaofontedevida.com.br/
https://estacaofontedevida.com.br/


 Visualizações, Visitantes, Curtidas e Comentários  

  
  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referenciadores  

  
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Resumo posts, visualizações, visitantes, seguidores  

  
  

  

 Cliques  

  

  
  
  
  



Publicidade  
  

O Estação Fonte de Vida é um veículo de comunicação interativo que visa produz, 

informa, discute e promove assuntos relacionados a vida, o dia a dia, bem – estar, 

histórias de sucesso, conquistas, superação e afins, visando elevar a autoestima e o astral 

de seus leitores.  

  

Porque anunciar na Internet?  

  

Na Internet, você pode saber quantas vezes seu anúncio foi visto (page views), e quantas 

pessoas se interessaram por ele. O faturamento publicitário dos veículos de Internet está 

em crescimento constante, visto que, segundo estudo da Huawei em parceria com a 

Anatel e Teleco a Banda larga móvel no Brasil cresceu 34,1% em número de usuários nos 

últimos 12 meses.  

  

Formatos  

  

Banners e Peças;  

Campanhas 

Personalizadas; 

Publieditoriais; 

Vídeos.  

  

  

Investimento  
  

Tipos de anúncios e valores:  

  

Banner 468 x 60: R$ 200,00 (Local: Barra lateral esquerda do blog) – Mensal;   

  

Banner 300 x 250: 150,00 ( Local: Barra lateral esquerda do blog) – Mensal;  

  

Peças: R$40,00 (Peça desenvolvida pelo blog);  

  

Publieditorial: R$ 200,00 (texto e arte do produzida pelo Blog) ou R$ 100,00 (texto e arte 

produzida pelo cliente) – Vitalício;  

  

Campanha Personalizada – A definir com o cliente;  

  

Vídeo: R$ 230,00 - Mensal  

  

  



  
  

Contato  
  

Ana Paula de Souza – Jornalista Multimídia | MTB 15.860  

  

Para anunciar envie e-mail para anapaulla.sz@hotmail.com ou acesse o formulário de 

contato disponível no blog: https://estacaofontedevida.wordpress.com/contato/  

  

Facebook: https://www.facebook.com/anapaulla.sz  

  

  

Observações  
Mídia Kit Atualizado em 27/11/2019.  
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