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Introdução

Considerada uma das maiores 
influenciadoras do sul do 

Brasil*, Laura Bier Moreira é 
uma expert nos assuntos 
gastronomia & esportes. 

Em 2013, Laura que sempre amou 
compartilhar suas boas vivências, criou o 
Roubadinhas, uma plataforma (online e 
o�ine) que conecta pessoas que buscam 
leveza, prazer em comer e saúde, incentivando 
a conquista de uma vida mais equilibrada.

*Segundo a Revista Donna, do maior grupo de comunicação do RS:
http://revistadonna.clicrbs.com.br/saude/criadora-do-roubadinhas-laura-bier-ensina-como-comer-sem-culpa-e-nao-descuidar-do-corpo/



laura bier moreira

Laura é gaúcha, RP por vocação, formada em 
Administração de Empresas pela PUCRS. Já trabalhou na 
Perestroika, na Schutz e na Protenis Promoções Esportivas. 
Morou em Miami, onde jogou tênis pela Barry University. 
As suas redes revelam o seu estilo de vida descontraído, 
leve e feliz, que encanta o seguidor a cada post, pois tudo é 
feito com amor e verdade.

As experiências de vida da Laura são registradas de 
maneira espontânea e inspiram os seguidores. O exercício 
físico é uma constante na vida dela, que é viciada em 
endorfina e boas #roubadinhas na dieta é claro.



pilares de conteúdo - lifestyle da laura

#lookdodia, dicas de
moda, roupas e style.

MODA
Lei da compensação.
Como queimar as
#roubadinhas.

esportes
Dicas de produtos
e novidades do
mundo da beleza.

beleza

Dicas de lugares para
conhecer, festas, 
hotspots, pontos 
turísticos, restaurantes e 
exercícios.

viagens

Eventos sociais, 
esportivos e ações de 
relacionamento.

eventos + ações
relacionamento



laura nas redes sociais

28K SEGUIDORES

Número de 
visualizações que cada 
publicação recebeu.

Número de 
pessoas que cada 
publicação atingiu.



No Roubadinhas, Laura faz o papel de food hunter e 
compartilha as melhores opções gastronômicas para se 
dar aquela escapada na dieta quando se tem vontade. A 
intenção não é incentivar a comilança desenfreada e sim 
dar dicas valiosas de #roubadinhas que valham a pena.

A multidão virtual que endossa o hobby de Laura, 
comprova que a audiência estava faminta por conteúdo 
que fale de comida com alma e leveza. 

A onda do Instafitness, que coleciona um exército de 
seguidores movidos a suco verde, shake de proteína e 
aspartame, definitivamente não é a onda do Roubadinhas.

roubadinhas

Comer com prazer e sem culpa.



pilares de conteúdo - foco em gastronomia

Dicas de Roubadinhas, 
restaurantes, receitas, 
inspirações.

roubadinhas
Guia de onde ir, o 
que comer e onde 
comer, dicas, 
exercícios. Sempre 
ativados através das 
#Roubadinhasem…

viagens

Aplicativo de 
descontos e 
benefícios com 
curadoria da Laura.
https://www.youtu
be.com/watch?v=
wNsPzbVDUOM.

roubadinhas
por menos

Eventos gastronômicos, 
esportivos ou de 
relacionamento. 
Criação de evento ou 
presença em evento.

eventos

Curadoria 
gastronômica em 
eventos, com 
montagem de mesas, 
cardápios e serviços.

estação
roubadinhas



roubadinhas nas redes sociais

64,1K SEGUIDORES

Número de 
visualizações que cada 
publicação recebeu.

Número de 
pessoas que cada 
publicação atingiu.



roubadinhas nas redes sociais

IMPRESSÕES
2,6M

61,7K FÃS ALCANCE - 292K

MÉDIA DE
 VIEWS

7,5K

1,4K INSCRITOS
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Conheça alguns exemplos de 
projetos que a Laura e o 
Roubadinhas participaram:

projetos especiais

- Casa Roubadinhas de Verão:
https://www.youtube.com/watch?v=SlPhxo4d2uE

- Natal na Praça Melnick | Even Day:
https://www.youtube.com/watch?v=qu3hEDw51wc

- Fila Training Day:

- Corrida Roubadinhas em Canela:

- Estação Verão + Chef´s Station:

https://www.youtube.com/watch?v=-AtUGg_HuyU&sns=�

https://www.youtube.com/watch?v=_oPAxUwsDlw

https://www.youtube.com/watch?v=EfNINSe-B�
https://www.youtube.com/watch?v=XRW92OxpVBw

- Pig Pork Poa 2017:
https://www.instagram.com/pigporkpoa/



roubadinhas e laura na mídia

Laura e o Roubadinhas já 
estiveram em alguns dos principais 
programas de tv, jornais, revistas e 
redes sociais do país. Conheça 
alguns exemplos:



Encontro com Fátima Bernardes Programa Mas Bah SBT



Roubadinhas no Instagram da Nike Instameet Eu Sou Um Atleta Instagram



Capa do Caderno Donna da ZH Casa & Cia da ZH



Casa & Cia da ZH Capa da Revista Gente Que FazCapa da Revista Clube do Zero



marcas  PARCEIRAS

Nike
Track&Field
P&G
Nutrella
Ráris
NET
Água da Pedra
Red Bull

Ambev
Uber
Fila
Magnum
Bradesco
Kurotel
Fruki
Panvel

CarHouse Toyota
Agipag
Mormaii
Paquetá Esportes
Prawer
Corona
Grupo Brinox
QOD 

Conheça algumas marcas que já trabalhamos:



Com ótima audiência e crescente exposição na 
mídia, as redes da Laura e do Roubadinhas são uma 
excelente opção para divulgar sua marca ou 
produto, aumentando o engajamento e visibilidade, 
pois se comunicam de maneira verdadeira com o 
seu target, entregando o conteúdo certo, na hora 
certa, para as pessoas certas. O público de ambas as 
redes é totalmente orgânico e qualificado. 

comercialização



publipost e vídeos

Exposição da marca ou produto através de 
publicação de foto, vídeo ou boomerang.

(Instagram + Facebook)

Gravação de vídeos de 1 minuto para chamadas
no Instagram e Facebook + gravação de vídeos
para publicação única no canal do
Roubadinhas ou websérie.

(YouTube)

Potencialize seu post através de
gerenciamento de mídia.

578 likes
42 comentários
91 compartilhamentos

Potencialize seu post através de
gerenciamento de mídia.

Valores: Para valores, mais informações ou outras propostas, favor entrar em contato por email: contato@roubadinhas.com



eventos ou ações de relacionamento

Nada como a experiência para aproximar o 
cliente da marca, para fazer degustações, 
divulgar produtos, fazer testes, olhar no olho, 
conversar e trocar ideias.
 
O evento fideliza e aproxima pessoas. A Laura 
pode criar eventos ou ações “do zero” de acordo 
com demandas e Briefings ou fazer participações 
e contribuições em eventos prontos.

(Presencial)

Valores

Para valores, mais informações ou outras propostas,
favor entrar em contato por email: 
contato@roubadinhas.com



LET’S
DO IT? Contato:

Roubadinhas:
www.roubadinhas.com
YouTube.com/Roubadinhas
contato@roubadinhas.com / (51) 3062.6464
Endereço: Rua Felipe Neri, 128/301 - Auxiliadora - Porto Alegre,RS
Assessoria de comunicação:
MORE Comunicação e Relacionamento
juliana@morecomunicacao.com.br / (51) 99805.5746

“tem que dar

MATCH!”



Obrigada!


