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O Não Nasci Diva é um blog criado em 2013 para compartilhar descobertas e experiências sobre tudo 
aquilo que “faz bem”: beleza, gastronomia, viagens e, recentemente, maternidade. Isso é feito através de 
postagens escritas ou vídeos, com intuito de auxiliar o leitor na escolha de um dado produto, destino e etc.

O blog é escrito por Raquel Kriedt, que encontrou nesse um caminho para o autoconhecimento. Bióloga 
geneticista por formação, abandonou a academia para seguir seu grande amor e constituir uma família. 
Pesquisadora por natureza, descobriu-se apaixonada pelas belezas da vida e passou a se dedicar à 
gastronomia e maquiagem. Como maquiadora profissional descobriu a importância da maquiagem na 
autoestima feminina e o caminho para ajudar outras mulheres a se conhecerem melhor.

Quem?
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Não Nasci DIVA



Focado em um estilo de vida “real”, o intuito deste blog é se conectar com pessoas reais, instruídas ou não, 
da chamada “classe média”, que, embora os acompanhem, não se identificam com a realidade dos blogs 
de beleza que possuem acesso constante às marcas de luxo. Esse público alvo costuma ter um perfil de 
consumo de bens não duráveis ou de baixo valor agregado.

Além do assunto beleza, um mercado em constante crescimento, a maternidade é abordada através da 
experiência com produtos e receitas para bebês, focando em um público que nunca cessa em existir: as 
mães, claro.

São mais de 7.000 visitantes únicos mensais, em maioria mulheres de 18 a 35 anos distribuídas pelo 
mundo inteiro. Os três países que mais acessam o conteúdo são Brasil, Estados Unidos e Portugal, sendo o 
primeiro responsável por cerca de 90% dos acessos.

Reconhecendo esse potencial, a Drogaria Sare e o site West Wing já fizeram parceria com o blog através 
da divulgação de conteúdo específico que se alinharam com a personalidade e filosofia do blog.

Entre em contato através do email raquelkriedt@yahoo.com com a sua proposta de tema para avaliarmos 
se este é ou pode ser adequado ou não com a personalidade e filosofia do blog.

Para quem?
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COMO ANUNCIAR?

Post Patrocinado ou Publieditorial: escrito diretamente pela blogueira ou pelo anunciante e por ela 
adaptado para “seguir os moldes” dos demais posts do blog. Além de ficar sete dias como publicação 
fixada na página inicial, fica disponível como postagem simples enquanto o blog existir.
Postagens dessa natureza serão especificadas pela tag “PUBLICIDADE” e tem o valor de R$ 250.

Resenha Patrocinada: escrito diretamente pela blogueira, com base em um produto enviado ao blog ou 
serviço prestado como demonstração. É importante deixar claro que nesse tipo de anúncio serão descritos 
os pontos negativos quando houver.

Sorteios e Concursos: estabelecidas as regras pelo anunciante e adicionadas regras pela blogueira (curtir 
fanpage, inscrever-se no blog, etc.), tem como contrapartida apenas que a blogueira receba os mesmos 
produtos ou serviços disponibilizados no sorteio antes de ocorrer a divulgação.

Banner Lateral: imagem informativa com dimenção de 250x250 pixels com redirecionamento para link 
direto. Afixado como primeira imagem da barra lateral, disponível por tempo a combinar, tendo o valor de 
R$50 pelo período de sete dias.

Todas as formas de anúncio serão divulgadas nas redes sociais Facebook e Instagram.
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