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Camila Alves é empresária, fundadora do site de entretenimento Jetss - www.jetss.com.br  
e do e-commerce ShopJetss - www.shopjetss.com. Formada em Artes Cênicas pela CAL, 
fluente em Inglês e morando há 8 anos entre Hollywood, Rio de Janeiro e Nova York, 
estreou em Hollywood como protagonista do filme 'The Confidant' e foi premiada em 
Cannes com o documentário 'The Abused’. Atualmente Camila é membro do conselho 
editorial da Forbes Brasil onde traz as últimas novidades do showbiz e está no ar em 
‘Malhação’ na Rede Globo com a personagem ‘Fábia Brasil’. No Jetss, Camila produz 
entrevistas exclusivas com as celebridades nacionais e internacionais. 

CAMILA ALVES 
CO-FUNDADORA E CEO 

GRAZIELA ALVES 
CO-FUNDADORA E EDITORA CHEFE 

Graziela Alves é empresária, fundadora do site de entretenimento Jetss. Morando entre Nova  
York, Paris e São Paulo, atuou como modelo internacional durante 10 anos, participando dos  
principais desfiles do circuito internacional, além de trabalhos para Mario Testino, Giorgio  
Armani, Ralph Lauren, Valentino e campanhas publicitárias de beleza veiculadas por todo o  
mundo. Fluente em inglês e francês, construiu uma ampla rede social e profissional com  
importantes nomes do mercado internacional da moda, do cinema e do showbiz. Formada  
em Administração de Empresas, a jovem empreendedora atua como diretora de redação do  
Jetss, dedicando seu tempo na conexão de sua network aos últimos acontecimentos e  
tendências relacionados ao mundo da moda, cinema, música e entretenimento.  

 

http://www.jetss.com.br/
http://www.shopjetss.com/
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Justin Bieber - DUI  
Miami 

 

Uma Thurman,  
Nova York 

 

Carol  
Magalhães 
São Paulo 

Alessandra  
Ambrósio 
Nova York 

OSCAR 2014   
HOLLYWOOD 

 

Clique nas imagens para ler as entrevistas exclusivas 

Eriberto Leão,  
Rio de Janeiro 

 

Lionel Richie 
Miami 

http://www.jetss.com.br/index/detail/Jetss_entrevista_Lou_La_Vie_Justin_Bieber/category/noticias
http://jetss.com.br/index/detail/Jetss_Entrevista_Sergio_Marone/category/column1
http://www.jetss.com.br/index/detail/exposicao_gui_paganini_spfw/category/moda
http://www.jetss.com.br/index/detail/lionel_richie_confirma_show_no_brasil_em_2014_durante_jantar_da_audemars_piguet_na_art_basel_miami_beach/category/column5
http://www.jetss.com.br/index/detail/prestes_a_lancar_seu_primeiro_cd_jonatas_faro_conta_ao_jetss_sobre_a_nova_empreitada/category/musica
http://www.jetss.com.br/index/detail/Jetss_entrevista_Eriberto_Leao/category/column3
http://www.jetss.com.br/index/detail/Jetss_entrevista_Lou_La_Vie_Justin_Bieber/category/noticias
http://www.jetss.com.br/index/detail/Jetss_entrevista_Lou_La_Vie_Justin_Bieber/category/noticias
http://www.jetss.com.br/index/detail/Uma_Thurman_NYC_Cipriani/category/noticias
http://www.jetss.com.br/index/detail/Uma_Thurman_NYC_Cipriani/category/noticias
http://jetss.com.br/index/detail/entrevista_carol_magalhaes/category/moda
http://jetss.com.br/index/detail/entrevista_carol_magalhaes/category/moda
http://jetss.com.br/index/detail/entrevista_carol_magalhaes/category/moda
http://www.jetss.com.br/index/detail/Jetss_entrevista_Alessandra_Ambrosio/category/moda
http://www.jetss.com.br/index/detail/Jetss_entrevista_Alessandra_Ambrosio/category/moda
http://www.jetss.com.br/index/detail/Matthew_McConaughey_melhor_ator/category/column2
http://www.jetss.com.br/index/detail/Matthew_McConaughey_melhor_ator/category/column2
http://www.jetss.com.br/index/detail/Jetss_entrevista_Eriberto_Leao/category/column3
http://www.jetss.com.br/index/detail/Uma_Thurman_NYC_Cipriani/category/noticias
http://www.jetss.com.br/index/detail/lionel_richie_confirma_show_no_brasil_em_2014_durante_jantar_da_audemars_piguet_na_art_basel_miami_beach/category/column5
http://www.jetss.com.br/index/detail/lionel_richie_confirma_show_no_brasil_em_2014_durante_jantar_da_audemars_piguet_na_art_basel_miami_beach/category/column5
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Dalai Lama 
HOLLYWOOD 

 

Sharon Stone 
Los Angeles 

Caio Castro,  
Brasil 

 

BrasilFoundation 
Miami 

Carnaval 2014 
Rio  de Janeiro 

Clique nas imagens para ler as entrevistas exclusivas 

Seu Jorge 
São Paulo 

Camila e Graziela Alves 
Rio  de Janeiro 

http://www.jetss.com.br/index/detail/BrazilFoundation_2014_Sabrina_Sato_Ivete/category/noticias
http://jetss.com.br/index/detail/Jetss_Entrevista_Sergio_Marone/category/column1
http://www.jetss.com.br/index/detail/bate_papo_top_aline_weber_spfw/category/moda
http://www.jetss.com.br/index/detail/Dalai_Lama_EUA/category/column1
http://www.jetss.com.br/index/detail/prestes_a_lancar_seu_primeiro_cd_jonatas_faro_conta_ao_jetss_sobre_a_nova_empreitada/category/musica
http://www.jetss.com.br/index/detail/Dalai_Lama_EUA/category/column1
http://www.jetss.com.br/index/detail/Dalai_Lama_EUA/category/column1
http://www.jetss.com.br/index/detail/Dalai_Lama_EUA/category/column1
http://www.jetss.com.br/index/detail/Dalai_Lama_EUA/category/column1
http://www.jetss.com.br/index/detail/caio_castro_faz_misterio_sobre_estado_civil_atual_nao_sei_se_estou_solteiro/category/column2
http://www.jetss.com.br/index/detail/caio_castro_faz_misterio_sobre_estado_civil_atual_nao_sei_se_estou_solteiro/category/column2
http://www.jetss.com.br/index/detail/BrazilFoundation_2014_Sabrina_Sato_Ivete/category/noticias
http://www.jetss.com.br/index/detail/BrazilFoundation_2014_Sabrina_Sato_Ivete/category/noticias
http://www.jetss.com.br/fotos/detail/camarote_brahma_campeas
http://www.jetss.com.br/fotos/detail/camarote_brahma_campeas
http://www.jetss.com.br/index/detail/caio_castro_faz_misterio_sobre_estado_civil_atual_nao_sei_se_estou_solteiro/category/column2
http://www.jetss.com.br/index/detail/seu_jorge_no_qg_fhits/category/column2
http://www.jetss.com.br/fotos/detail/camarote_brahma_campeas
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Jon Voight,  

Hollywood 
 

Carol Buffara, Rio 

 
 

Daniela Escobar,  
Rio 

 

Karim Al-Fayed,  
Londres 

 

Sergio Marone,  
Rio 

 

Dr. Rey,  
Hollywood 

 
Victoria Secret’s 
Nova York 

 

Matthew Hussey,  
Hollywood 

 

Chiara Ferragni,  
Itália 

Clique nas imagens para ler as entrevistas exclusivas 

Jane Got a Gun,  
Rodrigo Santoro 
Natalie Portman 
Hollywood 

 

http://jetss.com.br/index/detail/Jetss_Entrevista_Jon_Voight/category/column1
http://www.jetss.com.br/index/detail/Matthew_Hussey_conselhos/category/column1
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http://jetss.com.br/index/detail/Jetss_Entrevista_Sergio_Marone/category/column1
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http://jetss.com.br/index/detail/Karim_Fayed/category/column1
http://www.jetss.com.br/index/detail/izabel_goulart_fala_sobre_seu_novo_projeto_ao_jetss/category/moda
http://www.jetss.com.br/index/detail/izabel_goulart_fala_sobre_seu_novo_projeto_ao_jetss/category/moda
http://www.jetss.com.br/index/detail/gisele_bundchen_spfw_colcci/category/moda
http://www.jetss.com.br/index/detail/gisele_bundchen_spfw_colcci/category/moda
http://jetss.com.br/index/detail/entrevista_talize_sayegh_festival_de_cinema_brasileiro_de_hollywood/category/column1
http://www.jetss.com.br/index/detail/Matthew_Hussey_conselhos/category/column1
http://jetss.com.br/index/detail/Jetss_entrevista_Chiara_Ferragni/category/column4
http://forbesbrasil.br.msn.com/blogs/camilaalves/
http://forbesbrasil.br.msn.com/blogs/camilaalves/
http://www.jetss.com.br/index/detail/Rodrigo_Santoro_Jane_Got_a_Gun/category/column1
http://www.jetss.com.br/index/detail/Rodrigo_Santoro_Jane_Got_a_Gun/category/column1
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Kathy Hilton,  

Hollywood 
 

Tyler Winklevoss & 

Cameron Winklevoss  
Nova York 

Pierre Sarkozy, Paris 

 
Leo 

DiCaprio,  
NYC 

 

Fabio Porchat,  
Brasil 
 

Tutorial de Beleza, 
Eva Mendes 

Eva Longoria,  

Hollywood 
 

Valentina  

Zelyaeva,  
Nova York 

 

Clique nas imagens para ler as entrevistas exclusivas 

Gerard Butler,  

Hollywood 
 

http://jetss.com.br/index/detail/entrevista_winklevoss_hukkster/category/column5
http://www.jetss.com.br/index/detail/Jetss_entrevista_Valentina_Zelyaeva/category/moda
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http://www.jetss.com.br/index/detail/Leonardo_DiCaprio_anivers%C3%A1rio/category/noticias
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http://www.jetss.com.br/index/detail/fabio_porchat_sobre_estrear_programa_porta_dos_fundos_na_televisao/category/column2
http://www.jetss.com.br/index/detail/Tutorial_de_Beleza_makeup_Eva_Mendes_JetssTV/category/videos
http://www.jetss.com.br/index/detail/Tutorial_de_Beleza_makeup_Eva_Mendes_JetssTV/category/videos
http://www.jetss.com.br/index/detail/entrevista_eva_longoria/category/column1
http://www.jetss.com.br/index/detail/entrevista_eva_longoria/category/column1
http://www.jetss.com.br/index/detail/Jetss_entrevista_Valentina_Zelyaeva/category/moda
http://www.jetss.com.br/index/detail/Jetss_entrevista_Valentina_Zelyaeva/category/moda
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Aline Weber,  
São Paulo 

 

Isabeli Fontana,  
Brasil 

 

Dolph Lundgren  
Hollywood 

Gui Paganini 
São Paulo 

Helena 
Bordon,  
Brasil 

 

Juliana Martins 
São Paulo 

Red Hot Chili Peppers  
Hollywood 

Izabel Goulart 
São Paulo 
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Letícia Wiermann 
São Paulo 
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Izabel Goulart 
São Paulo 

Sophia  
Abrahão,  

Brasil 

 

Joshua  
Bowman,  
Hollywood 

 

Martha Graeff 
Miami 

Tom Cavalcanti 
Brasil 

Lala Rudge, 
Brasil 

Jonatas Faro 
Brasil 

Rebecca da Costa 
Hollywood 

Clique nas imagens para ler as entrevistas exclusivas 

Camila  
Alves,  

Brasil 

 
Mônica Martelli,  
Rio 
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HOME 
Em  menos  de  um  ano no  ar,  o  JETSS  já  se destaca como 
um  dos  sites  de  entretenimento  mais  acessados  do  país.  
 

Com  uma  equipe  editorial  própria , colunistas  influentes e 
entrevistas   exclusivas   com   as  principais  celebridades  do 
entretenimento  mundial,  o  JETSS  tornou-se  em  poucos 
meses   uma   referência   de   ‘Conteúdo   Premium’.  
 

Nossos   redatores  e   colaboradores   estão   localizados  nas     
principais  capitais  mundias   trabalhando  simultaneamente  
para  reportar  as  últimas  notícias   das  personalidades   em   
tempo ´Jetss`,  a  jato! 
 

Mas  o  conteúdo do JETSS  vai  além,  com   uma abordagem  
direcionada   às   principais   notícias  do  showbiz  e  sessões  
específicas    sobre    moda,    música,   fitness,   jet-setters  e 
lifestyle. 
 

O   site  JETSS  oferece   sugestões   personalizadas  para  os  
anunciantes, com  o  objetivo de promover a adequação de 
seu(s)   produto(s)   e/ou   serviço(s)   ao   mercado.  
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Camila Alves 

3 páginas oficiais no Facebook 

Mais de 20 MIL seguidores 

 

Mais de 103 MIL visualizações  

 

 

Mais de 17 MIL seguidores  

 

Mais de 18 MIL seguidores  

 + 300K  

https://twitter.com/CamilaAlves
http://www.youtube.com/user/camilaalves11111/videos
https://twitter.com/CamilaAlves
http://www.youtube.com/user/camilaalves11111/videos
http://instagram.com/camilaalves_jetss
http://instagram.com/camilaalves_jetss
https://www.facebook.com/Camila.Alves.Souza13
https://www.facebook.com/Camila.Alves.Souza13
https://www.facebook.com/Camila.Alves.Souza13
https://www.facebook.com/Camila.Alves.Souza13
http://www.youtube.com/user/camilaalves11111/videos
https://twitter.com/CamilaAlves
http://instagram.com/camilaalves_jetss
http://www.youtube.com/user/camilaalves11111/videos
http://instagram.com/camilaalves_jetss
https://twitter.com/CamilaAlves
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Graziela Alves 

 

Mais de 7 MIL seguidores 

 

Mais de 15 MIL seguidores  

 

Mais de 25 MIL seguidores 

 

Mais de 5 MIL seguidores  

Jetss 

 + 300K  

http://instagram.com/grazie_alves
https://www.facebook.com/graziela.alves
https://www.facebook.com/graziela.alves
https://www.facebook.com/graziela.alves
http://instagram.com/jetss_
https://www.facebook.com/Jetss.com.br
https://www.facebook.com/Jetss.com.br
https://www.facebook.com/Jetss.com.br
http://instagram.com/jetss_
http://instagram.com/jetss_
https://www.facebook.com/graziela.alves
https://www.facebook.com/Jetss.com.br
http://instagram.com/jetss_
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Daniela Escobar 

 

Mais de 15 MIL seguidores 

 

Mais de 25 MIL seguidores  

 

Mais de 22 MIL seguidores 

 

Mais de 32 MIL seguidores  

Valentina Drummond 

 + 300K  

http://instagram.com/danielaescobar
https://www.facebook.com/danielaescobar1969?fref=ts
https://www.facebook.com/danielaescobar1969?fref=ts
https://www.facebook.com/danielaescobar1969?fref=ts
http://instagram.com/danielaescobar
http://instagram.com/danielaescobar
http://instagram.com/valdrummond
https://twitter.com/valdrummond
https://twitter.com/valdrummond
http://instagram.com/valdrummond
http://instagram.com/valdrummond
https://www.facebook.com/danielaescobar1969?fref=ts
https://www.facebook.com/danielaescobar1969?fref=ts
http://instagram.com/danielaescobar
https://twitter.com/valdrummond
http://instagram.com/valdrummond
https://twitter.com/valdrummond


JETSS | Anúncios  
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Clique nas imagens para  ver os samples dos nossos anúncios personalizados  

Nike,  
Vestuário 

 

SONY,  
Eletrónicos 

 

JAGUAR,  
Automóveis 

 

iPhone,  
Mobile 

 

http://www.jetss.com.br/index/detail/Cobertura_Oscar_2014_iPhone5s/category/moda
http://www.jetss.com.br/index/detail/Daniela_Escobar_entrevista_Eike_Duarte_JetssTV/category/column3
http://www.jetss.com.br/index/detail/Jaguar_Ftype_Daniela_Escobar/category/column3
http://www.jetss.com.br/index/detail/Eike_Duarte_Nike_Los_Angeles/category/column3
http://www.jetss.com.br/index/detail/Eike_Duarte_Nike_Los_Angeles/category/column3
http://www.jetss.com.br/index/detail/Daniela_Escobar_entrevista_Eike_Duarte_JetssTV/category/column3
http://www.jetss.com.br/index/detail/Jaguar_Ftype_Daniela_Escobar/category/column3
http://www.jetss.com.br/index/detail/Daniela_Escobar_entrevista_Eike_Duarte_JetssTV/category/column3
http://www.jetss.com.br/index/detail/Jaguar_Ftype_Daniela_Escobar/category/column3
http://www.jetss.com.br/index/detail/Jaguar_Ftype_Daniela_Escobar/category/column3
http://www.jetss.com.br/index/detail/Daniela_Escobar_entrevista_Eike_Duarte_JetssTV/category/column3
http://www.jetss.com.br/index/detail/Eike_Duarte_Nike_Los_Angeles/category/column3
http://www.jetss.com.br/index/detail/Eike_Duarte_Nike_Los_Angeles/category/column3
http://www.jetss.com.br/index/detail/Cobertura_Oscar_2014_iPhone5s/category/moda
http://www.jetss.com.br/index/detail/Cobertura_Oscar_2014_iPhone5s/category/moda
http://www.jetss.com.br/index/detail/Cobertura_Oscar_2014_iPhone5s/category/moda


JETSS | Audiência  
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Visitantes Únicos | Crescimento Exponencial 

Fonte: Dados extraídos do Google Analytics em 2014 

56%  Mensal 

Fonte: Dados extraídos do Google Analytics em 2014 

Fonte: Dados extraídos do Google Analytics em 2014 

Fonte: Dados extraídos do Google Analytics em 2014 

+ 
Page Views | MÊS 

Visitantes Únicos  | DIA Estados que mais acessam| BRASIL 

12.500 

1.000.000 

1. São Paulo – 49,49% 

3. Minas Gerais – 7,25 % 4. Paraná – 4,21 % 

5. Rio Grande do Sul – 3,73% 6. Brasília – 3,55 % 

7. Bahia – 3,22 % 8. Santa Catarina – 2,67 % 

2. Rio de Janeiro – 14,34% 

http://www.jetss.com.br/index/detail/Jaguar_Ftype_Daniela_Escobar/category/column3
http://www.jetss.com.br/index/detail/Eike_Duarte_Nike_Los_Angeles/category/column3
http://www.jetss.com.br/index/detail/exposicao_gui_paganini_spfw/category/moda
http://www.jetss.com.br/index/detail/Daniela_Escobar_entrevista_Eike_Duarte_JetssTV/category/column3




Formatos Tradicionais 
SUPER BANNER: 728 x 90px 

 HALF PAGE  -  300 x 600px 

  300 x    
         250 

   RETÂNGULO  -  300 x 250px  WIDE SKYSCRAPER  -  160 x 600px 

  300 x    
         250 

  300 x    
         250 

DROPDOWN RETÂNGULO : 300 x 250px 
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Formatos Especiais 
        CUTTING EDGE    
        970 x 90px (970 x 415px) 

SHOPPING: 184 X 218px 

  RETÂNGULO EXPANSÍVEL   
  300 x 250px (936 x 465px) 

Shopping
184 x 218 

Shopping
184 x 218 

Shopping
184 x 218 

Shopping
184 x 218 

Shopping
184 x 218 
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Formatos Especiais 

DHTML: 72.200px INTERVENÇÃO + SUPER BANNER 

DHTML / Floater 
Peso : : até 20 Kbytes 
Tamanho Máximo : : 72.200 pixels de área (incluindo o botão de fechar) 
Duração de animação : : 12 segundos 
 

Observações - É obrigatória a presença de um botão com fácil visualização pelo usuário. A animação não pode cobrir a notícia  
prinicipal, espaços publicitários, barra de navegação e não pode ter som. 
 

Posicionamento - Todas as peças são posicionadas em 482 pixels a esquerda e 339 do topo, o JETSS posiciona as peças nas páginas  
automaticamente. O Jetss não pode alterar o posicionamento padrão das peças. 

DHTML: 72.200px 

19 MÍDIA KIT | Jetss.com.br 



Formatos Especiais 
                                CANAL PATROCINADO  
   

  

CANAL PATROCINADO  
  Background:  145px x Altura (Livre)  
     (760px padrão Jetss) 
  Super Banner: 728 x 90px 
  Half Page:  300 x 600px 

 
Background “BG” 
Descrição 
Formato localizado nas laterais e topo  
da página. 

Dimensões 
BG: *1280px de largura x Altura (Livre) 

(760px padrão Jetss) 
*Área visível de 145px em cada  
extremidade da página / 990px centrais  
cobertos pela Home 
*Deve ser estático, não pode ser Flash 

Peso 
BG: 50kb 

 
 

BACKGROUND  +  SUPER BANNER 

 

Mega Banner 
Dimensões  
Super Banner: 728 x 90px 
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Formatos Especiais 
O     publieditorial       é       um      espaço 
privilegiado com algumas características 
Visuais   diferentes  do   restante  do  site 
Jetss,     como        a     possibilidade     de 
personalizar as cores da  página  e  incluir 
logo   do   cliente. 
 
Nele   é  possível  oferecer ao internauta 
informações  precisas   sobre    qualquer 
assunto, promovendo‐o com eficiência. 
 
Dessa  maneira, o publieditorial torna‐se 
perfeito    para    o   cliente    publicar    e 
informar        a       todos      os      leitores, 
detalhadamente,       os       produtos    ou 
serviços   que    oferece   no   mercado. 
 
 
 
 

> Exemplo de Publieditorial 

   no Jetss 

21 MÍDIA KIT | Jetss.com.br 



JetssTV 
JetssTV 

Mídias tradicionais 

FILME 
Formato: AVI, Mpeg ou Flash em alta 
resolução (1280x720). 
Duração: 5, 15, 30 ou 45 segundos. 

Mídias tradicionais 
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Redação 

RESERVA ENTREGA DO MATERIAL ENDEREÇO PARA ENTREGA 

3 DIAS ANTES DO 
INÍCIO DA VEICULAÇÃO 

PRONTO: 2 DIAS ANTES DA DATA E 
VEICULAÇÃO – 18H 

A SER PRODUZIDO: 5 DIAS ANTES DA 
DATA DE VEICULAÇÃO – 17H 

camila@jetss.com.br 
(21)22560010 

Horários de Fechamento: 

Informações: 
Para dúvidas ou informações sobre os formatos favor consultar; 
Tel: (21) 22560010  
 
Para informações técnicas sobre os formatos do site Jetss envie um email para;  
camila@jetss.com.br 
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mailto:banner@jetss.com.br
mailto:camila@jetss.com.br
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29 

Donatella Versace 

 

http://jetss.com.br/index/detail/Jetss_entrevista_atriz_Daniela_Escobar/category/column1


30 



31 

    

http://jetss.com.br/index/detail/Monica_Martelli_assume_novo_romance/category/column6


Colunistas 
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Zé Ronaldo 
 

Coluna OLHAR 

Daniela Escobar  
 

Coluna RIO 

Barbara Scolaro 
 Coluna 

HOllYWOOD 

Val Drummond 
 

Coluna SP 

Clique nas imagens para  acessar as respectivas colunas no site   

http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/10
http://www.jetss.com.br/index/detail/tutorial_de_beleza_makeup_Eva_Mendes/category/moda
http://jetss.com.br/index/detail/Jetss_Entrevista_Sergio_Marone/category/column1
http://jetss.com.br/index/detail/gala_amfar_2013_rio_de_janeiro/category/noticias
http://jetss.com.br/index/detail/Karim_Fayed/category/column1
http://jetss.com.br/index/detail/Monica_Martelli_assume_novo_romance/category/column6
http://jetss.com.br/index/detail/Monica_Martelli_assume_novo_romance/category/column6
http://jetss.com.br/index/detail/Jetss_entrevista_atriz_Daniela_Escobar/category/column1
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/7
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/7
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/5
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/10
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/10
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/8
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/5
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/8
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/7
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/7
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/7
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/10
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/5
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/5
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/5
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/8
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/8
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/8


Colunistas 
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Coluna     
Made in Rio 

Camila Alves 
 

Camila e Graziela Alves divulgam diariamente seus 
treinos, dicas de alimentação, bem estar, truques de 
beleza    e    looks    do    dia    na    coluna    Made in Rio. 
 

Espaço ideal para a divulgação e adequação de produtos 
de   moda,   nutrição,   fitness   e   estética. 
 

Entrevistas  e  dicas  com as  maiores  blogueiras do país. 

Graziela Alves 
 

Coluna PRIME 

O  Jet-setter   aterrissa  na  coluna  PRIME  em  busca 
das   últimas   novidades  do  mercado  de  alto  luxo. 
 

As marcas que visam atender o selecionado nicho de 
consumidores   que   gastam   acima   de  R$ 10.000  em  
bens de consumo, os chamados triple A, poderão 
encontrar aqui uma opção de marketing em 
publieditoriais  para  os  assíduos  leitores desta coluna. 

Clique nas imagens para  acessar as respectivas colunas no site   

http://jetss.com.br/index/detail/Jetss_Entrevista_Jon_Voight/category/column1
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/6
http://jetss.com.br/index/detail/Monica_Martelli_assume_novo_romance/category/column6
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/6
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/6
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/6
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/6
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/9
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/9
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/6
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/9
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/9
http://www.jetss.com.br/coluna/index/category/9


iG lança parceria com site voltado 
para o mundo das Celebridades 

 Com equipe editorial própria, “Jetss”  
trará informações sobre  
personalidades nacionais e  
internacionais. >  Link   

O iG, um dos maiores portais de internet  
do Brasil, acaba de fechar mais uma  
parceria estratégica, que visa trazer  
conteúdo inédito sobre as personalidades  
nacionais e internacionais. Trata-se do site  
“ Jetss ” , nova plataforma de  
entretenimento no Brasil, com foco nos  
últimos acontecimentos e tendências  
relacionados ao mundo da moda,  
cinema e entretenimento. 
Fundado pelas irmãs Camila Alves e  
Graziela Alves, o novo site, disponível  
em 55 idiomas, conta com uma equipe  
editorial própria, com redatores e  
colaboradores localizados nas principais  
capitais, sempre escrevendo sobre as  
últimas notícias das personalidades.  
Além disso, o site ainda conta com seis  
colunistas, que irão retratar os últimos  
acontecimentos do eixo RIO, SP e  
HOLLYWOOD e temas relacionados à  
TV&CINEMA, NEGÓCIOS e ESTILO. 
 

 O site Jetss estará presente  
frequentemente com chamadas na  
home do iG, além de estar inteiramente  
disponível no canal Gente . 

 

http://centraldoanunciante.ig.com.br/blog/2013-05-24/ig-lanca-parceria-com-novo-site-voltado-para-o-mundo-das-celebridades.html
http://centraldoanunciante.ig.com.br/blog/2013-05-24/ig-lanca-parceria-com-novo-site-voltado-para-o-mundo-das-celebridades.html
http://www.ig.com.br/
http://www.jetss.com.br/public/
http://gente.ig.com.br/



