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Desde o in íc io o Endorf ine-se engajou
pessoas que buscam qual idade de
vida e saúde acima de performance,
pódios ou  projeção social .  

Nosso públ ico se ident i f ica
com nossos hábitos porque somos iguais
a eles.    Não somos super at letas.

Aqui  e les encontram inspiração para
a sua v ida real .
Levamos as pessoas com a gente.
Sempre incent ivando,  aprendemos
fazendo e compart i lhamos estas
exper iências.

Engajar seu Público Alvo
É isso que fazemos aqui



Engajamento 

Por que
investir
A imagem ao lado é a coletânea de
comentár ios de 1  noite após a
publ icação de um dos v ídeos de
viagem de bicic leta do Endorf ine-se.

Esse é o sent imento que nosso
trabalho desperta nas pessoas.
O efeito Endorf ine-se.
É com esse sent imento que você
vai  re lacionar a sua marca.



EFEITO 
ENDORFINE-SE



Por que investir?
Públ ico alvo

específ ico de
Mountain Bike,

Ciclo Aventura e
Ciclotur ismo

ASSERTIVIDADE
Invest imento menor

comparado ao tradicional
market ing off- l ine

Resultados IMEDIATOS
nas suas campanhas

ENGAJAMENTO
INCRÍVEL 

 Nosso público confia
e é altamente

envolvido. 

 SEGMENTAÇÃO



37.779MIL
INSCRITOS

 

NÚMEROS 
QUE TEMOS ORGULHO.

24.5MIL
SEGUIDORES

 

58MIL 
SEGUIDORES

 

 

T rabalhamos pra conquistar  cada um deles.  

ONDE A MÁGICA ACONTECE! ONDE A MÁGICA ACONTECE!



Composto em sua
maior ia pela c lasse
A,  B e C1 ,  homens em
sua maior ia.

Declaram-se
prat icantes
apaixonados por
Mountain Bike,  Ciclo
Aventuras e
Ciclotur ismo

Acessam conteúdos 
    onl ine vár ias vezes
    ao dia

PÚBLICO

MELHOR FAIXA
DE CONSUMO

Mídias de apoio ao canal



Vlogs re lacionados
Viagens de Bic ic leta
Bikepacking
Acampamentos
Reviews
Coberturas de
Eventos

ONDE A 
MÁGICA 
ACONTECE



Posts diár ios
Conexão de “ igual  para
igual”  com o públ ico
Conteúdo real
Autoral
Textos de produtos com
visão de market ing

MÍDIA DE APOIO



MÍDIA DE APOIO

Postagens exclus ivas e
reprodução conteúdo
Instagram/Canal
Conteúdo real
Autoral
Compart i lhamento de
contéudo

NÚMEROS

QUE CONTAM



MÍDIA DE APOIO

Portal  div id ido em 4
assuntos pr incipais  
Textos de apoio aos
vídeos
Conteúdo real
Autoral
Espaços publ ic i tár ios

ENDORFINESE.COM.BR

http://endorfinese.com.br/


QUEM JÁ ESTÁ AQUI
Empresas que já seguem na garupa do Endorf ine-se



Nós somos um casal de corredores de montanha, 
treckkers, ciclistas e cicloaventureiros. 
Jósa. Paulistano que escolheu viver novas aventuras em SC.
Bibi, a Alemoa, Catarinense que vive essa aventura legal
com o Jósa há 18 anos.
Mantemos um portal chamado Endorfine-se onde
centralizamos  conteúdo das nossas mídias sociais. 
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