
P1: Defina, em até 1.000 caracteres, a temática geral do
seu blog/site.

Blog literário que se propõe a disseminar a literatura da 
mais abrangente forma, através de resenhas (textual e 
vídeo), Hangouts semanais com a participação ao vivo 
de autores nacionais, eventos literários frequentes 
(produção e cobertura), garimpando Wattpad e, ainda, 
parcerias com autores e editoras, sempre divulgando 
novidades do mundo literário. Além dos livros, também 
resenhamos filmes, seriados e playlists dos principais 
livros. Apoiamos 100% a literatura nacional, 
participando, incentivando e promovendo campanhas. 
Em nosso primeiro ano de vida, nos orgulhamos de 
termos nos tornado uma grande família onde parceiros 
tornam-se muito mais que amigos.

P2: Informações de acesso:
Visitantes únicos (visitors) por mês 6.611
Visitantes totais (visits) por mês 22.349
Exibições de páginas (pageviews) por mês 147.610

P3: Informações de contato 
Nome Bianca Patacho
Empresa Livros do Coração
Endereço para o envio dos livros Rua Barreiros, 397B - Ramos
Cidade Rio de Janeiro
Estado RJ
CEP 21031-752
País Brasil
Endereço de e-mail livrosdocoracao2014@gmail.com
Telefone residencial (incluir DDD) 21-2270-7146

P4: Como você teve conhecimento da Editora Multifoco? Amigos ou conhecidos

P5: Por favor, indique os livros da Editora Multifoco nos
quais você teria interesse?

Amor para recomeçar, Minha menina, De repente o 
destino, Suburbia, O beijo incandescente, entre outros.

COMPLETASCOMPLETAS
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   quarta-feira, 27 de janeiro de 2016 09:52:09quarta-feira, 27 de janeiro de 2016 09:52:09
Última modificação:Última modificação:  quarta-feira, 27 de janeiro de 2016 12:33:37quarta-feira, 27 de janeiro de 2016 12:33:37
Tempo gasto:Tempo gasto:  02:41:2802:41:28
Endereço IP:Endereço IP:  179.35.109.95179.35.109.95

PÁGINA 2: Informações sobre o Blog/Site
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P6: Você teria interesse em receber os livros solicitados
em formato digital (ePub)?

Sim

2 / 2

Cadastro de Blogs - Editora Multifoco SurveyMonkey


	COMPLETAS

