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O que é o Jogando Mais?
O Jogando Mais é um blog sobre jogos de tabuleiro criado para falar sobre o

universo maravilhoso dos jogos. Iniciei essa jornada no começo de 2016 e busco

com esse trabalho informar, inspirar, entreter e mostrar como os jogos de

tabuleiro são poderosos para divertir, reconectar as pessoas e até mesmo ajudar

no desenvolvimento de habilidades e capacidades fundamentais para nosso dia-

a-dia.



Sobre o que eu falo
No Jogando Mais falo sobre jogos através de resenhas que apresentam como

o jogo funciona além de trazer diversas informações para ajudar o leitor a

identificar se aquele jogo vai ao encontro das suas expectativas e desejos.

Além disso escrevo também artigos mostrando como os jogos podem ser

utilizados em diversos contextos e trazendo diversos benefícios, como jogos

para faixas etárias específicas, como utilizar os jogos para falar de educação

financeira ou jogos baseados em livros entre outros, sempre visando mostrar

ao leitor que esse universo é muito rico e pode fazer parte do seu dia-a-dia.



Redes Sociais

Instagram + 6000

Blog + 150 visitantes – dia

Facebook + 800

Pinterest + 400

Tiktok + 600





Público
das pessoas que me seguem...

52% 

Homens

48% 

Mulheres

A maioria tem entre 25 e 

44 anos

Concentrada principalmente 

em São Paulo, Rio de Janeiro 

e Brasília



Cases

Mês da criança (Outubro 2019) e Março de 2020, fim de 

semana com jogos de tabuleiro para os sócios do clube 

A HEBRAICA, com mais de 500 pessoas de todas as faixas 

etárias passando pelo local para jogar. Levamos a editora 

DEVIR para apoiar o evento com jogos e monitores.



Cases

Trabalho desde Abril 2022 como um dos 

Embaixadores da DEVIR no Brasil trazendo 

assim mais conteúdo sobre a editora, 

fortalecendo a marca junto ao público e 

apresentando sempre o material da editora 

com mais destaque.



Cases
Tenha uma resenha e publicação de conteúdo do seu PRODUTO no meu 

blog e nas redes como as editoras:

Resenhas bem posicionadas na busca orgânica do 

Google



Por que divulgar seu jogo aqui?
Aqui seu produto não aparece somente em uma RESENHA e depois vai para 

o fundo da prateleira, porém ele é utilizado em diversos artigos que 

produzo e são muito atrativos para o público, além da abrangência de 

mídias como Instagram, Facebook, Pinterest e Tiktok

Seu produto sempre em evidência, em conteúdos diferenciados e 

únicos, procurando sempre ser relevante e interessante para o público 

que não tem o hábito de jogar, maximizando seu investimento!



Espero que tenha gostado e que 
possamos trabalhar juntos!

Obrigado!

comercial.jogandomais@gmail.com

(11) 9-9652-3120


