Mídia Kit ● Maio/2020

Sobre o Gourmetice
Criado em maio de 2014, o blog nasceu da paixão
por comida, da vontade de trabalhar na área e da
“cobrança” dos amigos ao verem as fotos dos
pratos que o Fernando Neves cozinhava em casa
e publicava em sua conta pessoal no Instagram.
No blog e em suas redes sociais, a leitora
encontra receitas, notícias, reviews de
restaurantes, pratos e eventos, e pode
acompanhar o lifestyle de quem "respira" boa
gastronomia.

Risoto de
Pesto
Moranga
de manjericão,
Cabotiá Orgânica
receitacom
disponível
Linguicinha
em: Defumada.
Veja a receita
http://bit.ly/molhos-pesto-gourmetice
no blog!v

Quem faz?
Gaúcho do interior que mora em Porto Alegre/RS há
mais de 12 anos, Fernando Neves já fez alguns
cursos na área de gastronomia mas não é chef, nem
culinarista, nem gastrônomo, é um apaixonado por
cozinhar, comer bem e escrever sobre o assunto.

“Cozinhar pra mim é uma espécie de terapia tanto
para os dias bons como para aqueles que não foram
tão fáceis. Posso passar horas em frente à TV
assistindo a programas de culinária, lendo livros,
revistas e blogs sobre o assunto, e pilotando o
fogão, claro! Gosto bastante de experimentar
temperos, técnicas e utensílios novos que possam
trazer praticidade à cozinha.”
Crédito: Ricardo Lage

Entre novembro de 2019 e março de 2020, Fernando
foi morar em Santiago, e apresentou um pouco da
gastronomia da capital chilena
em sua #gourmeticechile

2020

Em setembro de 2019, o autor do blog viajou junto
de sua noiva à Itália, e criou conteúdo a partir das
experiências gastronômicas vividas na food trip, que
ganhou a hashtag #gourmeticeitalia

2019

No dia 13 de maio de 2019, aconteceu o evento
#gourmetice5anos*. Na ocasião, o autor do blog
apresentou o posicionamento do blog no mercado a
mais de 100 convidados, entre criadoras de
conteúdo, assessoras de Imprensa e marcas
parceiras

* O evento contou com o apoio de: Distrito Brewpub, Festejar & Receber, Nude, Le Mule, Coral Brasil, Smoked & Co., Mermeleia,
Cooperbúfalo, Levain Padaria Artesanal, Divina Gula Santo Ângelo, Diego Andino Pâtisserie, Johnny & Julie Café, Alfajores Odara,
Suvalan, Okidoki Cookies, Re.paginada, DJ Dani Araujo, YOW, Ricardo Lage e Tratoon Eventos.

Em abril de 2019, o Cheesecake Gourmetice preparado com matchá coberto com ganache 50%
chocolate ao leite 50% chocolate meio amargo e
raspas de chocolates meio amargo e branco, na
base de Oreo® com pistache - foi lançado em
parceria com o Johnny & Julie Café. O cheesecake
foi vendido às quartas-feiras até junho

De janeiro a março de 2019, Fernando foi um dos ambassadors
do "Quinta Inside" do Dado Bier e criou conteúdo a partir dos
eventos realizados no restaurante

De janeiro a março de 2019, o autor do blog foi um
dos embaixadores da Amiche Pizzeria Napoletana
e criou conteúdo a partir dos pratos disponíveis no
cardápio da pizzaria

2019

Audiência

5.3K
usuários

gourmetice.com.br

5.9K
seções

(Fonte: Google Analytics / Dados referentes a de 1º a 30/04/2020)

7K

pageviews

Audiência

Busca por gourmetice.com.br
10 termos
mais buscados

3.58K
cliques

215K

impressões

1. bruschetta de shimeji
2. platter
3. manteiga saborizada
4. ramekin
5. geleia de physalis
6. penne all'arrabbiata
7. mini cebola caramelizada
8. guacamole facil
9. molho de maracujá para frango
10. batata anna

(Fonte: Google Search Console / Dados referentes a de 1º a 30/04/2020)

Audiência

gourmetice.com.br

Desde o seu lançamento em maio de 2014, o Gourmetice já recebeu visitas de leitores de
mais de 160 países, entre eles: Alemanha, Chile, Itália, Rússia, Tailândia, Turquia, Suíça,
Angola, Noruega, França, República Tcheca, Nova Zelândia, Bélgica, Egito e Japão

(Fonte: Google Analytics)

No Instagram

+11.1k

seguidores

@gourmeticeblog

26%
Homens

74%
Mulheres
Por gênero
(Fonte: Instagram)

Por faixa etária

No Facebook

+2.8k
curtidas

fb.com/gourmeticeblog

24%
Homens

76%
Mulheres
Por gênero
(Fonte: Facebook)

Por faixa etária

Feedbacks
"O Fernando Neves, via Gourmetice, entrega o que promete e o que não promete. Na verdade ele não
promete nada, apenas entrega o seu melhor conteúdo, com fotos deliciosas e uma resenha coerente,
que bate com as diretrizes da plataforma. Um proﬁssional comprometido com sua verdade, que está
aberto ao novo, a receber e experimentar. Além disso, eu ainda destaco que o Fernando é um daqueles
proﬁssionais que respeita e trabalha com seriedade sem medo de não agradar."
Débora Tessler, CEO da Débora Tessler Conteúdo

Feedbacks
"O Fernando Neves é um proﬁssional de responsabilidade e comprometimento elevados. Ao longo
dos anos tivemos a oportunidade de trabalhar com o blog e redes sociais do Gourmetice em diferentes
ações de relacionamento e a entrega do conteúdo produzido por ele se destaca. De fato não é um
hobby, é um trabalho sério e de ótimo bom gosto, que combina fotos lindíssimas com textos cheios de
cuidado e informativos. Para ter boa presença nas redes sociais hoje em dia é preciso, antes de mais
nada, entregar conteúdo relevante e verdadeiro. O cuidado com cada detalhe nas suas postagens
merece destaque. Como agência de comunicação prezamos por bons conteúdos e bons
relacionamentos. O Fernando é uma pessoa aberta, comunicativa e agradável de se trabalhar!"
Andressa Foresti, Diretora de Imprensa & Relacionamento da Famintas

Feedbacks
"Fernando Neves e seu Gourmetice tratam as sugestões de pauta com um proﬁssionalismo sensível.
Tudo é feito com cuidado desde a escolha do que e como vai ser compartilhado ao ângulo e à
luminosidade que fará o prato parecer ainda mais saboroso."
Catia Bandeira, Sócia-diretora da CDN Sul

Feedbacks
"O trabalho desenvolvido pelo Gourmetice nos deixou muito satisfeitos. Desde o princípio, as ações
foram pensadas com criatividade e foco no resultado. A parceria nos trouxe retorno de visibilidade e
conseguimos mensurar os clientes vindos através da comunicação feita por eles."
Dana Chmelnitsky, Gerente de Comunicação e Marketing da Pizza Hut

Feedbacks
"Trabalhar com o Gourmetice foi uma experiência satisfatória e muito agradável. Há 6 anos no ramo,
pudemos realizar parcerias com muitas empresas, inﬂuencers e outros proﬁssionais da área digital,
mas poucas vezes trabalhamos com uma pessoa tão responsável e compromissada. Temos orgulho
da parceria Plantei + Gourmetice que sempre trouxe resultados positivos e muito mais que ﬁnanceiros.
Fernando sempre se empenhou em entender o conceito da empresa e casá-lo com seus projetos,
resultando assim numa parceria assertiva e eﬁciente. Uma parceria que nos orgulha e nos motiva."
Marketing Plantei Garden Center

Feedbacks
"Parceiros!

É tão bom estar.

Tão “fácil” e tão difícil encontrá-los.

MEЯMELƎIA está.

A gente sabe quando encontra.

Mas melhor ainda é permanecer.

A gente sente quando os conhece.
Assim tem sido essa amizade entre projetos.

Para onde vamos?
Não sabemos! Apenas, de olhos fechados, conﬁamos.

O cuidado com o qual o Fernando aborda suas parcerias

A certeza é que vamos juntos."

desde o primeiro momento, talvez revele o lindo
compromisso que ele cria com quem se disponibiliza
caminhar junto ao Gourmetice.

Mauro Concha e Thiago Carmo, Idealizadores da MEЯMELƎIA

Marcas parceiras & anunciantes

Anuncie no Gourmetice
Mostre a sua marca em um blog que conta
com um público apaixonado por gastronomia!
O anúncio aos consumidores pode acontecer
através de um post patrocinado, da permuta de
produtos e/ou serviços, de um sorteio, e ainda
podemos pensar juntos em uma ação ou
campanha.

Todo o conteúdo é autoral e pode passar por
aprovação do cliente, sempre de acordo com o
perﬁl da leitora do blog.
Nhoque de Batata com Ragu de Linguiça de Cordeiro ao Malbec.
Conﬁra a receita no blog!

Anuncie no Gourmetice
Formatos de ações patrocinadas:
●
●
●
●
●
●
●

Receita, review e apresentação de produtos
no blog e/ou nas redes sociais
Mídia display no blog e/ou nas redes sociais
Presença em eventos e viagens
Sorteio nas redes sociais
Criação de pratos
Criação de ação e campanha direcionada
Direção de arte para fotos de cardápio e/ou
redes sociais

Cada ação é pensada de forma única, por isso não
existe uma tabela de valores.
Crédito: Ricardo Lage

Pra solicitar orçamentos, sugerir pauta ou só mandar um alô,
envie um e-mail pra contato@gourmetice.com.br
ou ligue pra (51) 99992 9540.

