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O que é o 3em3?
É um canal de viagem e turismo. Apresentamos diversas
ideias do que fazer em um mesmo destino, através de 
vídeos, com curadoria de conteúdo e olhar focado no turista.



Andy Spinelli
Formado em Publicidade e pós-graduado em Marketing, descobriu o gosto por viajar em 2009, 
após fazer um curso de Planejamento Estratégico na Califórnia. De lá pra cá, transformou a vida em
uma partida de War e já conquistou + de 29 países. Em 2013, deu início ao projeto Destinos
Imperdíveis, que se tornou o maior perfil brasileiro de viagens no Instagram em 2016.

Quem Somos

Sidney Michaluate
Sidney – o Sido – é um nerd formado em Engenharia e Marketing. Trabalhou durante mais de 10 
anos com logística, até descobrir que transportar a si mesmo pelo mundo é muito mais gratificante
– principalmente pela oportunidade de inspirar pessoas a fazer o mesmo. Ex-viciado em promoções
de “melhor frase”, cinéfilo e provavelmente fã das mesmas séries que você.



Por quê escolher o 3em3?

Qualidade e credibilidade

Já visitamos mais de 30 países e 
quase todos os Estados 

brasileiros. Fazemos vídeos de 
alta qualidade, super 

diferenciados e dinâmicos. 
Somos referência no segmento, 

com conteúdos premiados. 

Transmissão na TV

Além de excelentes números em 
nosso canal do Youtube, nossos

episódios estão, diariamente, no 
canal de televisão Travel Box 
Brasil - referência na área de 

turismo.

Conteúdo perpétuo

Nossos vídeos possuem 
excelente ranqueamento no 

Youtube, além de aparecerem nas 
principais buscas por destinos no 
Google. Os conteúdos do canal 

ficam disponíveis 
permanentemente na internet. 



Perfil de quem segue:

Maioria entre 25 a 34 anos

94% são brasileiros

100% ama viajar

Dados: Janeiro/22



Perfil de quem segue

Classe social A, B

69% mulheres

40% SP, RJ e BH



+190 mil seguidores

+126 mil seguidores

+16 Milhões views

Nosso alcance:

Dados: Janeiro/22

além de estar na TV!



Somos mais de 105 mil 
inscritos no Youtube 🤩. 

Dados: Janeiro/22



Nosso Blog:

+ 70 mil visitantes únicos

+ 110 mil visitas por mês

www.3em3.com

Dados: Janeiro/22

http://www.3em3.com/


Veja abaixo algumas das empresas que conhecem e confiam no nosso trabalho:
Clientes & Parceiros



Cases de Sucesso
Capitólio

+ 760 mil visualizações do vídeo com + 10
mil likes.

11 milhões de visualizações do vídeo
com + 100 mil likes e 50 mil comentários

Clique nos ícones para ver os vídeos!

Dados: Outubro/21



Cases de Sucesso
Rio Quente Resorts

1,3 Milhões de visualizações dos vídeos, 
com + 30 mil likes.

350 mil visualizações dos vídeos
com + 10 mil likes. 

Clique nos ícones para ver os vídeos!

Dados: Outubro/21



Influenciadores, por quê contratá-los?

• Possuem uma grande capacidade de mobilização junto aos seus seguidores, o que facilita o convencimento pelo destino;

• Audiência engajada e com crença nas recomendações do influenciador;

• Despertam desejo nos seus seguidores: estar na moda, usar determinada maquiagem, viajar mais, conhecer determinado

destino;

• Maior alcance nas campanhas já que influenciadores de relevância possuem um grande número de seguidores;

• Possuem um público segmentado e que estão buscando informações referentes a um segmento específico;

• Diversificação nos canais de comunicação, afinal o Google não constrói marcas e não fideliza clientes;

• Permitem realizar campanhas de conversão e branding ao mesmo tempo;

• Aumento da produção de conteúdo, já que o marketing atual é baseado em conteúdos relevantes. Quanto mais relevância, 

mais você aparecerá para seus clientes;

• Resultados mensurados através das próprias redes sociais. Likes, Shares, Views, Reachs, Open Links, tudo é mensurável.



Muito obrigada!
fb.com/3em3tv

@3em3tv

andrea@3em3.com

(11) 97298-6654 - Andrèa Lyra

3em3.com


