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Quem Somos
A Canguru News é uma plataforma de conteúdo 
sobre infância focada na comunicação digital e em 
eventos, que oferece informação precisa e útil para 
mães, pais, cuidadores e educadores, ajudando a 
moldar o futuro da sociedade.

Parceira de grandes veículos de comunicação, 
como o jornal Metro (do Grupo Bandeirantes de 
Comunicação), a Canguru News tem 450 instituições 
de educação infantil na sua base de escolas 
parceiras na distribuição do conteúdo (em SP, Rio e 
BH). Produz seminários voltados para pais e/ou 
educadores que se tornaram referência no país, 
reunindo grandes especialistas nacionais e 
estrangeiros no palco e até 1.000 pessoas na plateia.

Filhos melhores para o mundo.



Nosso propósito

         Desenvolver os pais para 
fortalecer os filhos.



➔ Site
➔ Newsletter
➔ Redes sociais
➔ Eventos 
➔ Projetos Sob Demanda

Nossos 
produtos



Site

          Audiência:

➔ 200 mil page views por mês

➔ 155 mil visitantes únicos por mês

produtos

Banner

Conteúdo patrocinado



Nossa jornada



Nosso público

         

Mulheres
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Homens
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Comportamento

         

203 mil
Visualizações de página
(Fev/21)

4min 28seg
Tempo médio na página

76%
Usuários mobile



Newsletter
produtos

➔ Períodicidade: bissemanal
(às quartas e aos sábados)

➔ Base: 10 mil assinantes Oferecimento

Conteúdo
patrocinado

Veja as nossa Newsletters

https://us19.campaign-archive.com/home/?u=75204f6ecfaf994d387c29db8&id=d5cd1f5a3d


Redes sociais
Nossa rede de colunistas impacta 
mais de 1 milhão de pessoas

25.075
seguidores

13.015
seguidores

Telma Abrahão
@telma.abrahao

 271.000 seguidores

Izabela Dolabela 
@izabeladolabela  

209.00 seguidores

Jacqueline Vilela
@jacqvilela

19.700 seguidoresCamila Cury 
(@camilacuryoficial 103.000 

seguidores

Bete P. Rodrigues 
@disciplinapositivabrasil 

41.400 seguidores

Canguru News

Magda Gomes Dias
@theboss_mumstheboss 

26.700 seguidores

Bebel Soares 
@padecendo

26.700 seguidores

Letícia Oliveira  
@nutrininos

26.100 seguidores

Laura Ladeira
@recreioemcasa

186.000 seguidores



Eventos 2021
produtos

Seminário

Canguru News
PAIS & MÃES



➔ Evento presencial com transmissão ao vivo pela internet.

➔ A evolução do Seminário Internacional de Mães, que 
organizamos entre 2016 e 2019, e que reuniu 1.000 
mulheres a cada edição.

➔ Agora, queremos envolver os pais nesse movimento. 
Afinal, criar filhos não é um desafio apenas para mães. É 
preciso estimular a participação dos pais nesse 
movimento para criar filhos melhores para o mundo (e 
isso ficou ainda mais evidente com a pandemia).

eventos

Nós sabemos sobre o que os
  pais querem conversar!

31 de julho | de 9 às 18 horas
Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca

Seminário
Canguru News
PAIS & MÃES



Palestrantes convidados:

eventos

Marcos Piangers 

Ana Cardoso

Daniel Becker

Luiz Hanns

Ana Canosa

Taís Araújo

Lázaro Ramos 

Flávia Reis

Seminário
Canguru News
PAIS & MÃES



Confira como foi um dos muitos 
eventos que já fizemos para elas:

Cotas de patrocínio para 2021

➔ Apresenta (speech no palco, ação de 
relacionamento com influencers na véspera do 
evento, stand para ação promocional da marca 
no foyer do evento)

➔ Ouro (ação de relacionamento com influencers 
na véspera do evento, stand para ação 
promocional da marca no foyer do evento) 

➔ Prata (stand para ação promocional da marca no 
foyer do evento) 

eventos

Seminário
Canguru News
PAIS & MÃES

http://www.youtube.com/watch?v=OHRiiJy2mLE


➔ 2ª edição do seminário que reúne grandes 
especialistas em educação com os profissionais que 
atuam no ensino infantil.

eventos

23 de outubro | de 9 às 18 horas
Centro Rebouças de Convenções

A educação infantil é
 a base de tudo



Palestrantes convidados:

eventos

Roberta e 
Thaís Bento

Leo 
Cunha

Fernando 
Dolabela

Martha 
Gabriel Rossandro 

Klinjey

Iolene Lima

Camila Cury



Confira como foi a edição de 2019:

Cotas de patrocínio para 2021

➔ Apresenta (speech no palco, ação de relacionamento 
com diretores de escolas e influencers na véspera do 
evento, stand para ação promocional da marca no 
foyer do evento)

➔ Ouro (ação de relacionamento com diretores de 
escolas e influencers na véspera do evento, stand 
para ação promocional da marca no foyer do evento) 

➔ Prata (stand para ação promocional da marca no 
foyer do evento) 

eventos

http://www.youtube.com/watch?v=LJHwjYbBsfs


➔ Evento presencial com transmissão ao vivo pela 
internet

➔ O primeiro evento no Brasil voltado para educadores 
parentais

➔ Reuniu mais de 400 profissionais em sua primeira 
edição, em novembro de 2020

eventos

18 a 20 de novembro | de 9 às 18 horas
Hotel Intercity Paulista

Se a gente muda o início da
  história, a gente muda a 
    história toda



Palestrantes convidados:

eventos

Rosely 
Sayão

Alexandre 
Coimbra Isa 

Minantel

Dra. Filó

Vera 
Iaconelli



Confira como foi a edição de 2020:Cotas de patrocínio para 2021

➔ Ouro (exposição da marca, stand para ação 
promocional da marca no foyer do evento) 

eventos

https://docs.google.com/file/d/1lNDGRrVPabt0vEhrblPO-sB3E9thovym/preview


Projetos sob 
demanda
A Canguru News desenvolve em parceria com as marcas 
projetos especiais voltados para pais, educadores e cuidadores, 
de modo a atender objetivos específicos das empresas.  

produtos

Meu Dinheirinho

Para a Porto Seguro Vida & Previdência,  
desenvolvemos o projeto “Meu Dinheirinho” 
que envolveu a produção de uma coleção de 
livros sobre os valores da educação financeira 
para as famílias, que foi distribuída nas 
escolas parcerias da Canguru News. Além da 
distribuição dos livros, levamos às escolas 
uma série de palestras com os autores da 
coleção, em eventos que se tornaram 
oportunidade de captação de novos clientes 
para a Porto Seguro.

Para a farmacêutica Aspen, desenvolvemos 
uma ação para promover o produto Kwell 
entre mães, diante do desafio de não poder 
distribuir o produto (que está sujeito à 
regulação da Anvisa). Numa ação montada 
dentro do nosso seminário de mães, mais de 
80 influenciadoras gravaram depoimentos  
em vídeo sobre a experiência de combate ao 
piolho na infância, o que gerou um acervo 
importante de conteúdo para a marca e 
grande engajamento nas redes.

Cortar o cabelo não é a solução

Alguns exemplos:



Quem já participou dos nossos projetos:



Vamos conversar?


