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Com mais de 28 anos de carreira, a apresentadora
do Melhor da Tarde da TV Bandeirantes é uma das
mais carismáticas e respeitadas apresentadoras da
TV brasileira.

Sua credibilidade e reputação, construídas com
muito trabalho, são observadas em uma trajetória
de sucesso e reconhecimento do público na TV e
na Internet, desde 2015, Cátia investe nas redes
sociais, seja através do: Instagram, Facebook,
Twitter, TikTok e Canal no Youtube ou com o seu
portal TV CATIA FONSECA, levando ao publico
conteúdo relevante e de qualidade, com
convidados e pautas diversas.

CATIA FONSECA
- RAINHA DO MERCHAN



Em 2022 aposte em 
influência de alta 
performance com 
credibilidade e 
compromisso com a 
marca e a mensagem!



1,65MM SEGUIDORES

387K INSCRITOS

109K SEGUIDORES

414K CURTIDAS

ALCANCE
CATIA FONSECA

PERFIL
AUDIÊNCIA

73% de toda audiência nas 
redes sociais é composta por 
mulheres de 18 - 44 anos. 

92% de toda audiência dos 
nossos canais estão na região 
Sul e Sudeste. 

107.1K CURTIDAS



Pelo seu carisma e credibilidade 
Cátia conta com um publico 
consolidado e fiel que acompanha 
toda a sua jornada de forma cross
channel, na Tv aberta, redes sociais 
e portal. 



BIG NUMBERS
REDES

- 40K de views de média nos Stories.
- 5MM de impressões por semana.
- 1MM de contas alcançadas por semana.
- Média de 200K de views em reels e 
vídeos para IGTV.
Média de 500 comentários por 
publicação.

- 4 MM de alcance na página no mês.
- 40K de views nos Stories no mês.
- 120K de views da página no mês.
- 60K de views em vídeos. - 2MM de impressões no mês.

- 6K menções no mês 
- 3MM de contas alcançadas.

- 18MM de views no canal.
- 4MM de impressões no mês.
- 200K de espectadores únicos.

- 27K de seguidores.
- 107.1K de curtidas.
- Videos chegam até 1MM de 
visualizações.



PROJETOS ESPECIAIS 

DESENVOLVEMOS CONTEÚDOS E 
QUADROS ESPECIAIS COM 
RELEVÂNCIA E INFORMAÇÃO DE 
QUALIDADE EM TODOS OS NOSSOS 
CANAIS.

**CONSULTE NOSSO TIME COMERCIAL PARA AS SOLUÇÕES

PROJETOS

TAILOR

MADE

&
BRANDED

CONTENT.

Contato Comercial: Júlio Cesar Teodoro 
(11) 99973-6251 – julio@btproducao.com.br


