
RELEASE Projeto Parte#1: Turismo de Valor Brasil 360º 
 

Uma Família Vivenciando o Brasil e o Mundo para 
Construir o Ser e não o ter...sem voltar para casa 

 
Nos próximos anos eu, meu marido, nossas duas filhas (8 e 5 anos) e nossa               
gata escolhemos como opção de vida vivenciar todo o mundo começando           
pelo Brasil em uma jornada inesquecível, não teremos mais residência fixa           
pois acreditamos que várias cidades, vilas e comunidades possam ser nossas           
novas residências, porém para que esse projeto seja viável para nossa           
família optamos por transformar uma Kombi 1999 em nosso lar e estamos            
buscando permutas, apoios e parcerias para que essa jornada fique mais           
longa e acessível para nós. 

 
O projeto do Turismo de Valor possui vários objetivos, abaixo detalho os            
três principais: 

- Vivenciar, documentar e criar conteúdo de valor específico para o povo           
Brasileiro e latino-americano expondo um Turismo de Valor onde o          



que é valorizado são as pessoas, e pessoas que geram valor para a             
vida de outras pessoas, valorizando assim a cultura de cada local onde            
estaremos vivenciando, deixando de lado qualquer turismo comercial e         
massivo. O Turismo de Valor é uma forma de viajar a longo prazo e              
devagar (SlowTravel) onde o que é mais importante é vivenciar de           
forma real cada local e cultura. 

 

- Projeto de Homeschooling (ensinar em casa) onde adaptamos para         
WorldSchooling (ensinar no mundo) nossas duas filhas, aproveitando        
toda e qualquer situação para sermos os facilitadores no aprendizado          
delas, além de seguir o método da educação clássica para as matérias            
fundamentais. 

 

- Transmitir e compartilhar nosso conhecimento de sermos       
Empreendedores Online ensinando aos jovens e demais interessados        
através de palestras e eventos por onde passaremos a como também           
Empreender Online, e assim mostrar como nós hoje podemos         
escolher nossa vida, criando nosso próprio estilo de vida após termos           
construído um negócio e renda através de empreender online e com           
isso podemos ter a liberdade de morar onde quisermos. 

 
A data de partida da nossa cidade natal Campinas SP será dia 12 de março de                
2017 às 9 horas da manhã, onde deixaremos nossos familiares e amigos... 
 
Estamos com o roteiro pré-definido para a primeira parte do projeto que é no Brasil,               
iremos percorrer todos os Estados, uma volta completa! Aqui você poderá ver nosso             
roteiro e mapa por onde passamos http://blog.turismodevalor.com.br/  
 
Em nosso site oficial do projeto www.turismodevalor.com.br cada visitante poderá          
sonhar junto, ou seja, ao se inscrever ele irá acompanhar a nossa viagem de perto e                
dessa forma fará “parte” desse único projeto já realizado no Brasil.  
 
APOIO, PERMUTAS E PATROCÍNIO 
 
Apoio: Você pode nos apoiar de diversas maneira, começando pelo site APOIA.SE            
onde ao nos apoiar ganha recompensas, clique aqui 

 
 

https://apoia.se/turismodevalor
http://blog.turismodevalor.com.br/
https://apoia.se/turismodevalor
http://www.turismodevalor.com.br/


EMPRESAS/MARCAS: Para empresas, marcas, pousadas, hotéis e       
restaurantes que querem apoiar o projeto ou trocar serviços (permuta),          
oferecemos as contrapartidas abaixo:  
 

1. Em troca de Divulgação: iremos divulgar a marca em nossos vídeos           
que serão constantes em nosso canal no Youtube onde iremos          
documentar toda essa incrível viagem, também iremos expor a marca          
dos parceiros em nosso site oficial, blog de viagem e em nossas outras             
redes sociais como; facebook, instagram e twitter.  

 
2. Você ou Sua Empresa Ganhará um UPGRADE de Marketing Digital          

práticos, com acesso Vitalício e VIP de Aluno ao meu Curso Online            
do Zero a Referência: curso online dedicado para impulsionar seu          
negócio físico/local e trazer ele da forma correta para a internet ,            
incluindo: 

- Todas as configurações de redes sociais além das melhores         
práticas de postagens para o engajamento com o seu         
público-alvo. 

- Todas as configurações iniciais e as melhores práticas de         
otimização e publicação no canal no youtube 

- Como gravar seus vídeos para ter mais naturalidade e mais          
engajamento com sua audiência, incluindo dicas e práticas de         
equipamentos de gravação, áudio e iluminação. 

- Como criar uma recompensa digital do zero dentro do seu site           
para atrair e captar e-mails de futuros clientes, mesmo que nunca           
tenha feito um site antes. 

- Como encontrar o seu público ultra-segmentado dentro do        
facebook para anunciar da forma correta e sem perder tempo e           
dinheiro. 

 

...e muito mais...!  

 
Hoje trabalho especificamente com Impulsionamento de Negócios       
Digitais meus e de outras pessoas e também sou Turismóloga, é dessa            



forma que consigo trabalhar de onde quiser e ter essa possibilidade de            
viajar a longo prazo com minha família... 
 

Cotas de Patrocínio: Para os acordos que se enquadram como          
patrocinadores do projeto do Turismo de Valor, iremos disponibilizar o espaço           
na lataria da nossa Kombihome para divulgação da logomarca do          
patrocinador, e ainda nos colocar à disposição para gravar vídeos marketing           
específicos para a marca empresa patrocinadora que poderá usar em suas           
mídias sociais e canais de divulgação desse conteúdo em vídeo de uma            
família real vivenciando todo o Brasil e em seguida o Mundo! 
 
GUIA TURISMO DE VALOR >> Sua Marca no guia do Turismo de Valor             
Edição Brasil 360º 
Como sou turismóloga e empreendedora online estou criando com essa          
viagem um guia do Turismo de Valor Brasil 360º que será publicado em             
formato multimídia online, com textos de nossa experiência (de uma família)           
que tivemos em cada destino e entre os textos serão adicionados os vídeos             
que filmaremos em toda nossa jornada, caso a resposta seja positiva sua            
marca irá entrar no guia do Turismo de Valor Brasil 360º 
 
 
 
 
Desde já agradeço, 
para mais informações, fale comigo, irei adorar receber sua mensagem! 
 
 

 
 
Érika Prado 
Co-Idealizadora e Co-Organizadora 
WhatsApp 19-994314999 
erika@turismodevalor.com.br 

mailto:erika@turismodevalor.com.br

