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Quem somos
O conceito da Galãs Feios foi criado pelo jornalista Helder Maldonado (Rede Record) em Abril de 
2016. Tudo começou quando o jornalista viu uma imagem do ator Felipe Simas e a palavra galã no 
mesmo quadrado. No final do mesmo ano, o jornalista e escritor Marco Bezzi (Estadão, Ed. Abril, 
Rede Record, Saraiva) entrou como parceiro para ativar todas as redes sociais e plataformas como 
o Instagram, YouTube, site e eventos em geral
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Trajetória
A página Galãs Feios chegou a 600 mil seguidores no Facebook em pouco mais de um ano, sem 
nenhum impulsionamento pago. Com sua chegada, o título galã feio e os termos utilizados e cria-
dos para a página como “homão da porra” entraram no vocabulário popular e de diversos meios 
de comunicação como Rede Globo, Buzzfeed, Trip, VIP etc. Hoje, o Instagram da página tem 65 
mil seguidores e o YouTube 16 mil inscritos. Mais do que os números, o que impressiona na pá-
gina é o engajamento dos seguidores. 



Público
O público majoritário da Galãs Feios está na faixa etária entre 25 e 35 anos, sendo mais de 75% do sexo 
feminino. Trata-se de um público curioso, engajado nas redes sociais e que costuma repassar a propa-
ganda para outras pessoas, representado um indutor de fechamento de negócios. 

75%

25%



Redes sociais



Facebook Galãs Feios  
Posts orgânicos com mais de 700 mil pessoas alcançadas. Sua marca será vista por muita gente700

mill pessoas 
alcançadas

REDES SOCIAIS



Instagram @galasfeiosoficial
Publis inteligentes, utilizando o conceito da página sem ser intrusivo ou parecendo aquela propa-
ganda batida e sem graça na ferramenta.Posts com 400 mil impressões400

mill impressões

REDES SOCIAIS



YouTube galasfeios
Página crescente no canal mais novo da Galãs Feios. Em seis meses, 15 mil inscritos e vídeos com 
mais de 50 mil visualizações de maneira orgânica. Porque acreditamos que um conteúdo bem re-
alizado e com as ferramentas das redes sociais se espalha automaticamente

50
mill visualizações
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200
mill page views

Site www.galasfeios.com
Post com mais de 200 mil page views e mais de 170 mil unique visitors. Uma forma de fazer sua 
marca estar conectada a todas as plataformas da Galãs Feios

REDES SOCIAIS



Marcas que nos apóiam
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Formatos de publicidade



Canais
• Instagram (@galasfeiosoficial)
• Facebook (Galãs Feios)
• Site (www.galasfeios.com)
• YouTube (galasfeios)
• Publipost: Citação/Review/Tutorial de produtos/serviços
• Merchandising: Patrocínio mensal
• Cobertura de eventos

Branded Content
Ideias & concepção
Nossa equipe trabalha diretamente com o cliente na concepção e 
produção do conteúdo individualizado

Canais
Cuidamos da distribuição de conteúdo através dos canais mais adequados

Retorno
Medimos e otimizamos a performance para o cliente

FORMATOS DE PUBLICIDADE



FORMATOS DE PUBLICIDADE

Citação da marca nos vídeos do nosso YouTube
Trabalhamos também com publieditorial



FORMATOS DE PUBLICIDADE

Promoções para nossos seguidores com a sua marca
Bolamos formatos de promoção para sua marca não entrar de forma invasiva no feed 



FORMATOS DE PUBLICIDADE

Parceria com os nossos youtubers
Agregamos sua marca aos nossos administradores



FORMATOS DE PUBLICIDADE

Publieditorial com a nossa língua
Produzimos e adaptamos sua marca à nossa linguagem



Contato



Marco Bezzi
bezzi@galasfeios.com
11 99655-0484 (whatsapp)

Helder Maldonado
helder@galasfeios.com

Para informações de preços: comercial@galasfeios.com

CONTATO


