
 
 

Domínios 

::> looksdamoda.com, looksdamoda.com.br, lookdamoda.com, lookdamoda.com.br 

 

O site lançado em 2009, por Fábio Juchen, é voltado à moda e beleza para os gêneros 

masculino e feminino. Lançamentos de coleções e sugestões de produtos, inaugurações de 

lojas, eventos e feiras de moda, além de dicas de beleza são assuntos constantes no site. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Audiência 

Conforme pesquisa analítica do Google, entre 1° de janeiro e 31 dezembro de 2016, a 

audiência é formada basicamente por leitores do sexo feminino (73%), entre 21 e 45 anos 

(82%), brasileiros (96%). A média de acessos mês foi de 45,7 mil visitantes únicos mês com 

índice de retorno, fidelidade de 17%. A média mensal de páginas visualizadas foi de 108 mil 

mês. 

 

 

Novidades 

Entre 2009 e 2016 o Looks da Moda foi gerador de mídia espontânea. Desde o início de 2017, 

as publicações no site são através de reciprocidade ( permutas, avaliação e publieditorial ). 

Outras novidades implantadas em 2017 são a troca do domínio referência e a inserção de 

banners. O domínio referência até então era looksdamoda.com. Agora é looksdamoda.com.br. 

Os banners exibidos por página passam para um limite de 5, sendo três no tamanho 300 x 100 

pixels no rodapé do site e dois 300 x 100 pixels na lateral direita do site.  

 

 

Importante 

As negociações com o site Looks da Moda são através de pessoa física e não jurídica. 

Todas as negociações são válidas desde que autorizadas por seu fundador e editor Fábio 

Juchen, através do e-mail fabio-juchen @ sortimentos.net. 

 

 

Publicações 
Para inserção de nota no Looks da Moda basta enviar e-mail para editor @  looksdamoda.com, 

com a proposta de reciprocidade ( permuta ou valor a ser creditado para a publicação ).  A 

mensagem sem a devida contrapartida será desconsiderada e excluída.  



 
Para a  inserção de banners os valores válidos entre 1 de janeiro e 31 de julho de 2017, são: 

- Banner, tamanho 300 x 100 pixels, em jpg ou gif, no rodapé de todas as páginas do site, por 

R$ 250,00 mês.  Ex: ExpoAgas, Zero Grau e Vitória Moda 

- Banner, tamanho 300 x 250 pixels, em jpg ou gif, na  lateral direita de todas as páginas do 

site, por R$ 450,00 mês.  Ex: New Biju e Amaro 

- Patrocínio do site com 2 banners por página e quatro publicações mês por R$ 2.500,00 mês. 


