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

Comecei o blog como um hobbie, pois sou apaixonado 
por livros e pelo universo magnífica que eles nos 
proporcionam, mas vi que as redes sociais dispõem de 
um meio muito mais amplo que tem muito a oferecer, 
mas que também tem muito a aprender. Então, meu 
objetivo foi além de só resenhar livros e passou a ser o 
de divulgar eventos, livros, novos e antigos autores 
brasileiros e estrangeiros; auxiliar na escrita, revisão e 
publicação de textos de autores novatos ou mais 
experientes; oferecer serviços a parceiros e seguidores 
interessados no universo literário e sempre promover a 
interação do/com o público.

P2: Informações de acesso:
Visitantes únicos (visitors) por mês 76
Visitantes totais (visits) por mês 110
Exibições de páginas (pageviews) por mês 611

P3: Informações de contato 
Nome Gregory Cordas
Empresa I LOVE IT! Group Books
Endereço para o envio dos livros Avenida Professor João Brasil, 1695, casa 11 e

11A
Cidade Niterói
Estado Rio de Janeiro
CEP 24130081
País Brasil
Endereço de e-mail iloveitgroup@gmail.com
Telefone residencial (incluir DDD) (21) 998-013-968 (não tenho telefone fixo, na

minha residência)

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?

O respondente ignorou esta pergunta

COMPLETASCOMPLETAS
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   quinta-feira, 14 de janeiro de 2016 18:34:47quinta-feira, 14 de janeiro de 2016 18:34:47
Última modificação:Última modificação:  quinta-feira, 14 de janeiro de 2016 19:11:43quinta-feira, 14 de janeiro de 2016 19:11:43
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:36:5500:36:55
Endereço IP:Endereço IP:  187.13.47.210187.13.47.210

PÁGINA 2: Informações sobre o Blog/Site

PÁGINA 3: Informações gerais
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P6: Você teria interesse em receber os livros solicitados
em formato digital (ePub)?

O respondente ignorou esta pergunta
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