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Perfil

CARLA VILHENA
Em mais de trinta anos de carreira, vinte anos na TV Globo, Carla
passou por vários programas e foi uma das primeiras e poucas
mulheres a apresentar, a partir de 1999, o principal telejornal
do país, o Jornal Nacional.
Carla foi a mulher recordista em permanência em telejornais
locais de São Paulo, conquistando o carinho da população
paulista.
Recentemente, no Fantástico, suas reportagens viraram uma grife
de emoção e interesse humano. Carla entrevistou pessoas
famosas de várias áreas, como Julio Iglesias, a quem visitou na casa
dele em Marbella, na Espanha.
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CARLA VILHENA
Outros que já se abriram em declarações para Carla são Roberto Carlos, Emerson
Fittipaldi, Ronaldinho Gaúcho, Juliana Paes, Leonardo, Chitãozinho e Xororó,
Zezé di Camargo e Luciano, Jorge e Mateus, Simone e Simaria, Roberta Miranda,
Daniel, Nicete Bruno, Sophie Charlotte, Oscar Schmidt, Tony Ramos, Bruna Lombardi,
Gilberto Gil, Maria Bethania, Chico Buarque.
No cenário internacional, o príncipe Albert de Monaco, o estilista Karl Lagerfeld,
o ator americano Willem Dafoe, o diretor Hector Babenco, entre muitos outros,
além de dezenas de políticos e autoridades.
Em 2018, ela partiu em busca de novos desafios, dentro de uma nova linguagem:
a da internet.

Na mídia

CARLA VILHENA

Jornalista Carla Vilhena é um dos destaques do
The Noite, de Danilo Gentilli

Carla Vilhena surpreende ao mostrar vida fora
da TV: “Tenho defeitos e qualidades”

Na mídia

CARLA VILHENA

Carla Vilhena comemora convite
para júri do Miss Brasil

Carla Vilhena mira o entretenimento
como próximo destino

Portal digital

CARLA VILHENA
A inspiração que Carla Vilhena teve para criar
um blog veio de seu dia a dia: uma rotina acelerada.
Carla costuma ser questionada sobre como
consegue conciliar suas responsabilidades
de jornalista e apresentadora e de mãe de 3 filhos
adolescentes, além de administrar suas redes
sociais, com centenas de milhares de seguidores.
Totalmente escrito e mantido pela própria Carla,
o blog trata de vários temas ligados a estilo de vida.
Para Carla, o blog veio coroar uma carreira
de sucesso e realizar um sonho: o de devolver,
em forma de fotos e textos exclusivos,
todo o carinho que ela tem recebido
dos telespectadores brasileiros.
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Portal digital

CARLA VILHENA
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Dicas de cuidados com a casa, arrumação, decoração,
trabalhos manuais, receitas e tudo que diz respeito
ao ambiente familiar.
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Elegância

Espaço em que compartilha suas reflexões sobre a
vida, além de achados em livros, filmes, teatro,
museus, centros culturais, com comentários
sobre as indicações.

Contato

Experiências

Carla Vilhena

Mídia Kit

Lar

Dicas da Carla

Mente

Vida Saudável

Lar
26

Fă: Fale com a Carla

Viagens & Passeios

Carla Visita

Contrate

Elegância

Contato

Experiências

Mídia Kit

Mente
28

JUN

JUN

SUFLÊ DE GOIABADA
Chegou visita para o almoço, e agora?
Esta é uma daquelas sobremesas que você pode fazer em minutos, e que pode te salvar caso chegue alguém de repente pra almoçar, sem avisar. Suflê de goiabada![...]

Aos meus amigos novos e antigos
Há um ano e meio experimentei algo que me trouxe uma enorme satisfação: a criação de um blog, que virou um site pessoal, onde pude expor um pouco mais de quem
sou e do que desejo ser. Tive que, para isso, criar redes sociais para dar suporte e divulgação ao site. Conheci um mundo completamente novo. Me surpreendi, aprendi
muito – e gostei[...]

Portal digital

CARLA VILHENA
Viagens & Passeios
Vida Saudável
Sugestões de mudança para uma vida mais saudável,
com movimento e contato
com a natureza. Carla quer passar seus segredos para
manter a forma e conquistar saúde
e longevidade.
Carla Vilhena
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Setor reservado às viagens, passeios, surpresas,
tanto os que ela conhece no seu trabalho, quanto
aqueles desfrutados em família
e nas férias. Inclui relatos de locais interessantes e
agradáveis que visitou, com fotos produzidas ou
mesmo dela e do marido Carlos Monnerat.
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Bicicleta: diversão e exercício sobre rodas!

Um lugar chamado Notting Hill – a chegada a Londres

Você já viu minhas dicas para passeios que levam a gasto de calorias neste post anterior. Veja agora como curtir um passeio gostoso e, ao mesmo tempo, queimar
calorias. Acompanhe-me neste programa em família, de bicicleta!

Já expliquei aqui sobre a viagem que eu e meu marido fizemos no ano passado. Agora, vamos contar como foi. Primeira parte: a chegada a Londres!

Pedalando em família
Felizmente, meus filhos já estão habituados desde cedo aos programas ao ar livre. Por isso, hoje, esse tipo de passeio é um dos preferidos da garotada. Começamos a
organização pelo preparo das bicicletas. Não se esqueça das garrafinhas de água, daquelas que se encaixam na bicicleta[...]

saudades. Segundo: adoro a Grã-Bretanha e desde que estive lá, há trinta anos, sempre sonhei em voltar. Sim, já fazia trinta anos da minha primeira viagem.

E por que Londres? Primeiro, porque minha amiga querida, Gabriela, que me ajudou a criar o blog, se mudou para Londres há um ano e eu não aguentava mais de

O que eu iria encontrar, desta vez?
Resolvemos ficar hospedados de forma bem britânica, numa casa típica, de uma rua típica, num bairro típico. Não havia muitos turistas por ali, e pudemos desfrutar de
uma rotina quase igual à de um nativo.

Portal digital

CARLA VILHENA
Experiências

Elegância
Uma questão de estilo pessoal. Atitude, bom-senso,
inteligência, criatividade,
entre outras qualidades, são fundamentais.
No blog, Carla dá dicas de como valorizar
o que você já tem e criar visuais inovadores usando
a imaginação.
Carla Vilhena
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Elegância

Carla conta um pouco dos bastidores
de sua larga experiência como jornalista, repórter
especial e apresentadora.
Carla coleciona histórias humanas e vai contá-las no
blog com a mesma sensibilidade
que a consagrou na tela da TV.
Carla Vilhena
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Agora é preto no branco!
No verão, a gente só usa cor, certo?
Errado! Eu fui atrás de umas dicas para o verão e tive uma surpresa: a estação mais quente do ano agora é preto no branco! Como neste macacão de um ombro só (outra
tendência fortíssima[...]
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Carla Visita

Curta aqui vários momentos da minha vida e carreira
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Anuncie

ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS

Dimensão: 728 x 90 px
Formato: jpeg, gif
Página: todas, exceto home

728 x 90 pixels

300 x 300
pixels

Dimensão: 300 x 300 px
Formato: jpeg, gif
Página: todas, exceto home

Contrate

Media training
Palestras
Mestre de Cerimônias
Presença VIP
Produção de conteúdo
Para saber mais ou contratar meus serviços, entre em contato.
E-mail: contrate@carlavilhena.com.br
Telefone: 11 99795 9819

Dados

Público-alvo

INSTAGRAM

por faixa etária
13-17

carlavilhenaa

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64

161.800

217 mil

65+

alcance (por semana)

seguidore

Público-alvo

por cidade
Público-alvo

por gênero

São Paulo
Rio de Janeiro

Homens

41%

Fortaleza

59%

Mulheres

Recife
Belo Horizointe

Dados

REDES SOCIAIS

FACEBOOK
63.717

seguidore
62.920

curtidas

TWITTER
142 mil

seguidore

Dados

ESTATÍSTICAS DO WEBSITE

67.243

usuários
74.677

sessões
173.269

visualizações de
1 de jan de 2018 a 10 de set de 2018
fonte: Google Analytics 11/09/2018

Rio de Janeiro
7,4%

São Paulo
18,7%

Belo Horizonte
4,2%
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ESTATÍSTICAS DO WEBSITE

CONTATO
Contato comercial
Agenciamento
E-mail: contrate@carlavilhena.com.br
Telefone: 11 99795 9819

Fo t o : Da n ilo B o rg e s

