




Com vídeos inspiradores e muito 
bonitos, o Num Pulo leva você para 
viajar por cenários incríveis.

São mais de 40 cidades filmadas 
pelo projeto, somando mais de 3 
milhões de visualizações e forte 
engajamento nos canais sociais.

Clique e veja 3 vídeos de sucesso do 
projeto

https://www.facebook.com/numpulo/videos/1825341581076754/
http://www.facebook.com/numpulo/videos/vb.1639458266331754/1737654819845431/?type=2&theater
http://www.facebook.com/numpulo/videos/vb.1639458266331754/1748056378805275/?type=2&theater


O projeto  pela qualidade visual e 

Inspira as pessoas a criar e .

 e a compartilhar com família e amigos.

O Num Pulo faz parte das , dentro e fora da internet.

Estimula o  das pessoas pelas suas cidades

Num Pulo na mídia



59.157 fans

26.6 flws.

4.873 subs.

Facebook, Instagram, Youtube e Vimeo

views por vídeo/cidade

82k 7.42%
 Overall engagement  

45% -

Fonte: 
iconosquare59% 41% 1. São Paulo 

2. João Pessoa
3. Natal
4. Rio de Janeiro 
5. Florianópolis

6. Manaus 
7. Curitiba 
8. BH 
9. Fortaleza 
10. Recife 

Top fans location



Cidades com mais visualizações e alcance

730.000 

1.733.005

14.074

1.800  

517.000 

2.960.260

9.436

1.000  

404.000 

1.233.840

9.793

1.400  

349.000 

987.319

4.303

1.500  

Veja o vídeo Veja o vídeo Veja o vídeo Veja o vídeo

https://www.facebook.com/numpulo/videos/1825341581076754/
https://www.facebook.com/numpulo/videos/1825341581076754/
https://www.facebook.com/numpulo/videos/1737654819845431/
https://www.facebook.com/numpulo/videos/1737654819845431/
https://www.facebook.com/numpulo/videos/1811716152439297/
https://www.facebook.com/numpulo/videos/1811716152439297/
https://www.facebook.com/numpulo/videos/1934018413542403/
https://www.facebook.com/numpulo/videos/1934018413542403/
https://www.facebook.com/numpulo/videos/1825341581076754/
https://www.facebook.com/numpulo/videos/1737654819845431/
https://www.facebook.com/numpulo/videos/1811716152439297/
https://www.facebook.com/numpulo/videos/1934018413542403/


Projeto Num Pulo

Vídeos das cidades com 15 cenas diferentes 
e a ideia principal do projeto.

facebook.com/numpulo
youtube.com/numpulo
Duração: 1 minuto

Vlog Youtube

Experiência da viagem no formato 
vídeo vlog.

youtube.com/numpulo
Duração: 8 a 10 minutos

Dicas do destino

Vídeo com dicas sobre onde ir e o que favor 
no destino em formato de lista.

youtube.com/numpulo
Duração: 8 a 10 minutos

Fotos e Insta Stories

Publicamos fotos diariamente no Instagram 
e stories das nossas experiências nas 
viagens. 

instagram.com/numpulo

Dicas de fotografia de viagem

Vídeos com dicas de fotografia para quem 
gosta de viajar e fotografar.

youtube.com/numpulo
Duração: 8 a 10 minutos

http://facebook.com/numpulo
http://youtube.com/numpulo
http://youtube.com/numpulo
http://youtube.com/numpulo
https://www.instagram.com/numpulo
http://youtube.com/numpulo


Vídeos inspiracionais

Vídeos curtos e inspiradores 
sobre o destino e a experiência 
da viagem

instagram.com/numpulo

Assista Assista

https://www.instagram.com/numpulo
https://www.instagram.com/p/Bip0ofdlMMi/?taken-by=numpulo
https://www.instagram.com/p/BjGQP12Bxsy/?taken-by=numpulo
Paula Albino






Produção e Licenciamento de 18 vídeos de cidades para 
a GOL no Brasil e algumas cidades no exterior em parceria 
com Airfrance e Delta Airlines.

Altíssimo engajamento na página da marca e aumento nas 
vendas de passagem em dias próximos a postagem do vídeo.

Vídeo com 5 MILHÕES de views no formato Num Pulo Dia dos 
Namorados em Paris em parceria com a Air France com final especial.

28 milhões de views na fanpage da GOL

https://www.facebook.com/voegol/videos/1138969242811848/


1 Milhão de views no canal da Lenovo Vibe Brasil

Criação de um vídeo especial para o lançamento da 
campanha do celular Lenovo VIBE. Vídeo no formato 
Num Pulo com conceituação da e briefing da agência. 

https://www.facebook.com/LenovoVibeBRA/videos/929119410540250/


Vencedor do FINC Festival 
Internacional de Cinema em 1º Lugar 

Destaque no Instagram Mundial

VEJA O POST NO INSTAGRAM

https://www.youtube.com/watch?v=jls1jnTZjuw&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/p/BSggZYyjDa9/?taken-by=instagram
https://www.youtube.com/watch?v=jls1jnTZjuw&feature=youtu.be


Temos várias maneiras de trabalhar sua marca. Queremos ouvir suas ideias.

Patrocínio vídeo Num Pulo cidades
Patrocínio do vídeo principal do Num Pulo para uma 
cidade com 15 cenas.

Rede social Vinheta End card
Uso livre nas redes 

sociais da marca
Link direcionado 

na descrição
Relatório com 

resultados

Product placement
Seu produto nos vídeos principais, principalmente 
moda e calçados. Seu produto em nosso formato vlog.

Rede social
Uso livre nas redes 

sociais da marca
Link direcionado 

na descrição
Relatório com 

resultados

Criação de branded content
Vídeo, foto e texto com foco no produto ou serviço a 
partir da ideia criativa ou conceito do canal Num Pulo.

Rede social
Uso livre nas redes 

sociais da marca
Link direcionado 

na descrição
Relatório com 

resultados
Vinheta End card

Licenciamento do vídeo da cidade
Os videos das cidades com altíssimo engajamento 
diretamente no canal da sua marca.

Rede social
Uso livre nas redes 

sociais da marca
Link direcionado 

na descrição
Relatório com 

resultados
Vinheta End card

Posts e Stories Patrocinados 
Patrocínio de posts no Facebook e posts e stories no 
Instagram.

Rede social
Uso livre nas redes 

sociais da marca
Link direcionado 

na descrição
Relatório com 

resultados



www.numpulo.com.br

facebook.com/numpulo

instagram.com/numpulo

youtube.com/numpulo

projetonumpulo@gmail.com

http://www.numpulo.com.br
http://facebook.com/numpulo
http://instagram.com/numpulo
http://youtube.com/numpulo

