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SOBRE O LEANDRO
Olá,
Eu sou o Leandro Nigre, pai do João Guilherme (24/07/2012),
do João Rafael (28/03/2017) e da Maria Vitória (19/01/2021).
Meus ﬁlhos são minha principal motivação de vida e fonte de
inspiração para dialogar com as famílias sobre o papel da
ﬁgura paterna.
Jornalista, comecei a escrever despretensiosamente sobre
paternidade em 2016 nas redes sociais e, em fevereiro de
2017, lancei o blog Papai Educa como mais um canal de
compartilhamento das minhas vivências pessoais, além de
trazer dicas de saúde, lazer, entretenimento, direitos e
deveres, com a opinião de especialistas.
Sou parceiro da Revista Pais&Filhos, a maior do segmento
parents no Brasil, e contribuo com jornais, sites e revistas.
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Especialista em Mídias Digitais Interativas, sou redator
publicitário e, por 17 anos, atuei em redação de jornal
impresso.
Minha proposta com o Papai Educa não é expor a rotina
familiar, mas usar a experiência com a comunicação para
inﬂuenciar com propósito e incentivar a paternidade
participativa nos campos da educação e formação de
cidadania.
Aﬁnal, a troca de experiências tem sido o propulsor no
melhoramento desta arte de criar e educar os ﬁlhos. Não
existem segredos e fórmulas prontas, mas podemos partir
daquela que produzimos instintivamente: o amor.

SEGUIDORES
Instagram

22,7K seguidores

55,9% Mulheres
Principais Cidades
Presidente Prudente - 11.4%
São Paulo - 9,7%
Rio de Janeiro - 4.7%
Belo Horizonte - 2.0%
Brasília - 1.7%

Faixa Etária
13 a 17 - 1.4%
18 a 24 - 14.1%
25 a 34 - 41.8%
35 a 44 - 33.8%
45 a 54 - 6.2%
65 + - 0.7%

@papaieduca

44,1% Homens

SEGUIDORES
Facebook

1,4K seguidores

67,46% Mulheres
Principais Cidades
Presidente Prudente - 48.92%
Álvares Machado - 8,5%
São Paulo - 3,6%
Brasília - 1,7%
Pirapozinho - 1,5%

/papaieduca

32,54% Homens
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No site, as experiências pessoais são publicadas na aba
MUNDO AZUL. Além disso, o canal de comunicação
dispõe de espaço para NOTÍCIAS, com dicas semanais de
saúde, educação e cuidados com os pequenos, o
RECOMENDAMOS, com agenda e eventos, além da seção
PARCEIROS, dedicada a propagar produtos, serviços e
ofertas de empresas.
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ESTATISTICAS DO BLOG
DADOS MÉDIOS/MÊS
Sessões

Visualizações de página

Duração média de sessão

1.731

2.873

00:03:41

58%
42%
64%

35%

1%

mobile

desktop

tablet

Novos Visitantes
Retorno do Visitantes

PÚBLICO-LEITOR

PERFIL DOS USUÁRIOS
Idade

27%
Sexo

34%
16%

45%
55%

Analytics

Fonte:

13%

de 18 a 24
de 25 a 34
de 35 a 44
de 45 a 54

5%

de 55 a 64

5%

mais que 65
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DIVULGUE SUA MARCA
O conteúdo publicitário pode ser contemplado no site em
forma de texto, anúncios (banners), publipost, publieditorial
em quaisquer das redes sociais ou todas ao mesmo tempo. Os
valores e formatos da peça patrocinada são negociáveis.

VAMOS TRABALHAR JUNTOS?
SERÁ UM PRAZER TÊ-LOS CONOSCO!

Entre em contato:
papaieduca@gmail.com
(18) 98808-2475

Correspondências:
Rua Carolina Laner Bongiovani, 1.013
Jardim Novo Bongiovani - CEP 19026-660
Presidente Prudente / SP

