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QUEM SOU EU?
OBJETIVO

MEU NOME
É LUANA

Meu principal objetivo é

Sou redatora, revisora e tradutora. Fiz

criar textos com capacidade

engenharia elétrica por quase 3 anos e

de encantar os leitores.

decidi ir por outro caminho. Já havia

Fidelizando-os a referida

feito parte do CHOICE, um programa de

página.

empreendedorismo social e tinha tido
contato com marketing a partir de

Pretendo atingi-lo sempre

outros projetos que participei.

estudando o público e
analisando o que ele deseja.

Sou apaixonada por escrita e comecei a
trabalhar com consultoria acadêmica.

Já profissionalmente

Buscando me especializar, fiz cursos de

pretendo crescer, estou me

SEO e marketing digital, focando em

especializando para criar

estrátegias. Foi nesse ponto que resolvi

conteúdos com cada vez mais

iniciar meu caminho como freelancer.

qualidade e rapidez.
Desde então já escrevi sobre diversos
ninchos, de viagens a marketing digital e,
particularmente, me vejo em evolução.
Amo escrever e adoro entregar novos
textos.
Sou apaixonada por desafios e metas, já
trabalhei em agências e blogs como
ghost writer.

PIJAMA DE UNICORNIO

Tudo sobre a peça mais quente do armário

1143

palavras

Com certeza o maior febre dos últimos anos para os público juvenil
foram os unicórnios. De artigos de decoração até carros, esses
seres imaginários dominaram, chegando até mesmo nos pijamas. E se
engana quem acha que eles pararam na sessão infantil, a partir das
influenciadoras várias mulheres cederam ao encanto.
O marketing começou com muito brilho, purpurina e cores pasteis. Então
os pijamas quentinhos, que eram nada mais que uma versão colorida
para os dias frios saíram de casa. Fofura para ser esbanjada,
postada e repostada, quer melhor? Não é muito díficil entender
como toda a febre começou.
Mas agora que o período frio está bem longe de boa parte do país, o
que fazer com esses itens quentinhos (até demais)? Preparamos uma
lista com várias dicas sobre esse produto.

link no drive:
https://drive.google.com/file/d/16bo5hYehcnJ5OFh11MhKhF
EVMwp3djjg/view?usp=sharing

CUPOM DESCONTO
AMERICANAS:
como conseguir

Comprar sempre é bom, mas aproveitar os descontos das promoções é melhor
ainda. Quem nunca ficou acompanhando o preço daquele produto especial? O
mais importante é saber a hora certa de comprar e esgotar todas as
alternativas de descontos. E é nisso que os cupons entram.
Cupons de desconto podem parecer um agrado dos e-commerces para seus
consumidores, mas são mais. Os cupons geram comoção e fazem as pessoas
falarem sobre a marca, no termo técnico: leads. Sendo assim, não deve-se ter
vergonha ou medo de correr atrás de mais desconto, é importante dar
valor ao dinheiro.
A Americanas é um dos maiores e-commerces do Brasil. Com lojas físicas e
virtuais, ela criou um marketing interessante em todas as suas datas
promocionais.
Primeiramente é importante saber que as Americanas possuem um
aplicativo de pagamento: o Ame. Pagando dentro do Ame ganha-se um
dinheiro de volta, podendo ser usado na própria loja ou para
pagamentos.
Mas como conseguir um cupom desconto americanas?

link no drive:
https://drive.google.com/file/d/1eEQz82zxlhy_t5xpOk_YBfS
eScaTl2Qe/view?usp=sharing

CONSULTAR CPF:

Veja como fazer a consulta do CPF no Serasa

Quem nunca passou pela situação de criar pendências e não saber se está com o
famoso nome sujo? Ou necessitar de um crédito e só então, na hora mais
crítica, descobrir que está negativado.
São diversas situações e consultar CPF deixou de ser algo esporádico e movido a
necessidade. Consultar CPF deve ser uma atividade rotineira.

PARA QUÊ CONSULTAR CPF?
A consulta do CPF dá uma visão sobre seu “nome”. Seu CPF é mais do que somente
um documento, ele é um número nacional que te identifica. Além disso
é utilizado para responsabilizar por diversos atos.
A importância de manter esse número sem restrições é maior do que somente o
crédito. Ela envolve também possíveis oportunidades perdidas, tendo em vista que
algumas empresas o analisam para seleção.
Ter controle sobre o seu nome também é uma medida de segurança contra fraudes
ou golpes. Especialmente no mundo digital que vivemos, é uma garantia a mais
que nada está passando sem vermos. Muitos golpistas também utilizam
o medo da inadimplência contra os consumidores na utilização de
links falsos para capturar dados.

link no drive:
https://drive.google.com/file/d/1mc3CT4E_3e4bQicAppiTzI
AxMD9nEO-R/view?usp=sharing

