


Os vários olhares da beleza serão abordadas por especialistas em uma coluna especial 

de Ombrelo. Nesse espaço, moda, estilo, cosméticos, tendências, comportamento e 

autoconhecimento serão pautas para que Larissa Lessa ajude a exaltar tudo aquilo de 

bom que está dentro de cada um. 

É a verdadeira beleza, de dentro pra fora.



Nossa ideia

Queremos, com esse projeto, ter uma abordagem 

diferente sobre a beleza.

Interdisciplinar, multi conteúdo, com formatos 

diversificados e que entreguem o que o leitor de 

Ombrelo gosta de ler: dicas, entretenimento, cultura, 

informação e prestação de serviço.

A intenção é que o tema seja transmitido de forma 

diferente. Aqui, a beleza não será relacionada apenas à 

moda, mas sim ao estilo, ao comportamento. 

Profissionais especialistas das áreas abordadas serão 

entrevistados por nossa apresentadora.

Sugestões de Temas 

Comportamento

Estética / Cosméticos

Saúde Mental  e Autoconhecimento

Sexo e Relacionamentos

Realização Pessoal e Profissional

Alimentação / Suplementação

Atividades físicas



Pacotes:

Patrocínio da Coluna: 

Conteúdo se inicia com (Patrocinador) apresenta + logomarca do 

patrocinador ao final do vídeo + assinatura do programete de Ombrelo

veiculado na rádio Cidade.

Valor deve ser consultado com nossa equipe comercial. Faça contato pelo 

nosso site que te enviamos uma proposta. 



Pacotes:

Algumas das nossas infinitas possibilidades:

Estética / Cosméticos

dermatologista, esteticista, marca de cosméticos, cabeleireiro, farmácia, etc. 

Saúde Mental  e Autoconhecimento

psicólogo, psiquiatra, livraria, terapias alternativas, yoga, meditação, etc.

Sexo e Relacionamentos

sexóloga, terapeuta, psicóloga, psiquiatra, sexy shop, lingerie, vinhos, 

delicatessen, etc.

Realização Pessoal e Profissional

coach, consultoria de RH, psicólogo, psiquiatra, agência de turismo, 

chocolaterias, cafés, floricultura, etc.

Alimentação / Suplementação

nutricionista, nutrólogo, comidas e bebidas, farmácia de manipulação.

Atividades físicas

educador físico, fisioterapeuta, farmácia de manipulação, roupas de 

academia, alimentos fit.



Plano de Comunicação

13 de agosto

Vídeo teaser no Facebook (1 min) e Instagram de Ombrelo

(30 seg + Stories) da apresentadora falando sobre o projeto 

e dizendo o dia de estreia.

16 de agosto

Estreia do quadro em Ombrelo e no dial.

Primeira matéria postada no site e Facebook de Ombrelo e 

spots no rádio falando sobre a estreia do quadro.




