media kit

Comportamento, carreira e empreendedorismo
em conversas com mulheres de todo o país.
Episódios novos sempre às terças-feiras, em
todas as plataformas.

Larissa
Guerra
Jornalista, chef de cozinha e
sommelière de cervejas, teve
um restaurante e hoje atua
como comunicadora de rádio.

Marina
Melz
Jornalista que empreende há
mais de uma década na área de
assessoria de imprensa e
projetos de comunicação.

BIA FIOROTTO

PAULA TAVARES

T A L I T A M AT O S

B E AT R I Z G U A R E Z I

AZA NJERI

R E N AT A C O R R E A

SÔNIA HESS DE SOUZA

A L I C E P AT A X Ó

JARID ARRAES

MANU BAREM

LAURA ASTROLÁBIO

P AT R Í C I A L I M A

AILIN ALEIXO

ELIANE DIAS

TIANE FELIX

Um dos 12 podcasts para
alavancar a carreira listados pelo
site da revista Forbes em julho de
2021. Entre eles, um dos dois
apresentados por mulheres.
Clique aqui e leia a matéria

Projetos
donas.doc sobre Calcinhas
Um documentário sobre a peça mais popular do armário das mulheres com mais de
30 fontes falando sobre saúde, sustentabilidade, diversidade e empreendedorismo.
Clique aqui e ouça o documentário

Concurso
Brasileiro
de Cervejas

Novembro do
Empreendedorismo
Feminino

Conversas
mediadas

Apresentação da live de premiação do
maior concurso de cervejas do Brasil,
com interações ao vivo com o público
e com os participantes.

Séries especiais todo o mês de
novembro, levantando questões
específicas sobre o tema.

Palestras e apresentações para grupos
de colaboradores ou equipes sobre
síndrome do impostor e
empreendedorismo feminino.

Clique aqui e assista

Projetos Comerciais

Ailos
Um dos maiores sistemas
cooperativos do país realizou
a Feira de Oportunidades, em
novembro de 2020. Na
programação oficial do
evento, gravamos um episódio
ao vivo com uma diretora e
uma cooperada, selecionadas
com a nossa curadoria e com
roteiro construído em parceria
com o cliente.

Nuvemshop
A maior plataforma de e-commerce da América Latina apoiou a
série de episódios especiais do Novembro do Empreendedorismo
Feminino de 2021, com cinco episódios especiais sobre o tema.

Produtos
Be.Cult
+ Enxame Colaborativo
+ Donas da P* Toda

Antídoto
+ Donas
da P* Toda

Coleção de camisetas criada
colaborativamente entre a
marca, a loja de produtos
colaborativos e o podcast. Os
três modelos saíram em edição
limitada e esgotaram em dois
meses, fortalecendo toda a
cadeia de mulheres
empreendedoras.

Cerveja no estilo Catharina Sour lançada em edição
limitada no Festival Brasileiro da Cerveja em 2021. Além de
esgotada, a receita ganhou medalha de ouro no Concurso
Brasileiro de Cervejas como melhor do país no estilo, além
de ser um dos 10 melhores lançamentos do ano segundo
votação popular no portal especializado RockBreja.

Números
OUTROS
ESTADOS

Mais de

180 mil
plays

Mais de

40
mil
ouvintes diferentes

87%
das ouvintes são

mulheres

* Fonte: Spotify + Apple Podcasts + Spreaker

SÃO PAULO
(33,47%)

Mais de

14seguidores
mil
no SPOTIFY

62%
entre 23
e 34 anos

RIO GRANDE DO SUL
(7,18%)

MINAS GERAIS
(8,01%)

SANTA CATARINA
(12,48%)

RIO DE JANEIRO
(8,57%)

Fomatos Comerciais
Spot

Testimonial

Spin offs

Episódio
temático

Conteúdo publicitário
em áudio de até
1min30seg enviado
pelo anunciante,
veiculado na íntegra.

Áudio de até 2min,
produzido e gravado
pelas apresentadoras
do podcast, com a
linguagem do
programa, com roteiro
aprovado pelo
anunciante.

Programas especiais
sobre assuntos
específicos, publicados
na timeline do podcast
em outros dias da
semana.

Episódio com
patrocínio exclusivo de
uma marca, sobre um
tema alinhado com a
linha editorial do
podcast.

Projetos
especiais
Séries, conteúdos
temáticos, episódios
gravados ao vivo em
eventos e outros
formatos
customizados.

@donasdaptoda
donasdaptoda@gmail.com
(47) 9 9689-3600

