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25 anos, Campineiro, blogueiro, 
formado em administração e 
marketing, foi estudar na escola 
de atores Wolf Maya e hoje viaja 
pelo mundo inspirando pessoas e 
viverem uma vida com mais sentido.

São 70 países visitados, inúmeras 
dicas, textos e videos para ajudar e 
inspirar vocês a cair no mundo.

Lucas Estevam

#Estevam
PeloMundo 

  

O seu blog de viagens e lifestyle.



O Programa

Estrutura

afiliada do SBT
VTV - SBT Semanal

Sábados
às 01h45 da manhã

30 min
Três blocos de 10 min

Dois intervalos

30

O programa começou no Brasil e já teve 
temporadas gravadas em países como 
Turquia, Suíça e Alemanha.

Sempre mostrando o lifestyle de jovens 
que viajam o mundo e as culturas e 
estilos de cada país.

Diferentes culturas
Incontáveis Estilos
de Vida



Online

  

14 mil Likes

BLOG 350 mil Page Views

20 mil Inscritos

snapchat 5 mil Views p/ Snap

67 mil Seguidores
@estevampelomundo

416 mil Seguidores
@destinosesonhos

90 mil Seguidores
@blogueirosdeviagens

2 mil Seguidores



Lifestyle e
Moda 

Cultura Turismo

Temos também uma coluna de divulgação na Revista de Bordo da TAP,
presente em todos os vôos da companhia que vão de Campinas à Lisboa.

Estamos sempre nos principais
eventos do Brasil e do mundo:

Eventos



 

NOSSO
PARCEIRO?

Por que ser

Cobertura

Litoral de São Paulo: 
Região da Baixada Santista.

Abrangência: Campinas e Região
do interior do Estado de São Paulo

A transmissão da VTV abrange diversas
cidades, incluindo grandes mercados como
a Região Metropolitana de Campinas e 
também a Baixada Santista. Nesta área,
são cerca de 5 milhões de habitantes fixos.

RMC e Baixada Santista

Seja na TV ou na internet, tudo é feito de 
maneira muito espontânea e divertida, 
associando todos as marcas e empresas que 
apoiam o Estevam Pelo Mundo a um estilo 
de vida positivo, saudável e cosmopolita.



Moda

Cultura

Bem estar

Viagens

 Gastronomia

Estilo de vida

Parceiros
Para ser nosso parceiro online ou na TV, 
buscamos marcas focadas em:



Inserção Comercial durante a grade da VTV SBT

Inserção Comercial durante o programa

Comercial durante intervalo

Ação de Merchandising

Matéria Casada

Post no Facebook

Post no Instagram

Post no Blog

Banner 24 horas no blog

Vídeos patrocinados no Youtube

Post no Snapchat

Mídias e Quotas



DESIGN

Além do óbvio!Além do óbvio!

Comunicação Estratégica

www. comunicacao.com.brladob

+55 19 2121.1609/3386.4760
ladob.comunicacaoestrategica @Lado_B_

Parceiros pelo Mundo

(19) 99170-9686
www.estevampelomundo.com.br
contato@estevampelomundo.com.br

estevampelomundo

Lucas Estevam




