


WEBSÉRIE

Ases a Bordo é uma 
websérie que mostra a 

convivência de uma 
família com crianças 
durante suas viagens, 
em episódios em vídeo de 
5 minutos que vão ao ar 
semanalmente no YouTube. 

Inspirar famílias é 
o nosso objetivo.
Abordando temas que são 
comuns a qualquer família, 
a websérie compartilha 
historias reais de viagens. 
Ases a Bordo nasceu para 
mostrar que, sim, é pos-
sível e divertido viajar com 
os filhos. Dá trabalho, mas 
recompensas são imensu-
ráveis!

MISSÃO

Viajar transforma 
a vida.
A maneira como percebe-
mos o mundo e a nós 
mesmos. E viajar em 
família não só fortalece, 
mas aperta, bem aperta-
dinho, os laços entre pais 
e filhos.

ACREDITAMOS



AUMENTO DE

TURISMO EM FAMÍLIA

19%
NOS ÚLTIMOS ANOS

65%
dizem que as crianças influenciam
a escolha do destino

dizem que as
65%

a escolha do destino
crianças influenciam

PESQUISAM
DESTINOS
DE FÉRIAS
EM OUTROS
WEBSITES
QUE NÃO SEJA
O TRIPADVISOR

71%

ACREDITAM QUE SÃO 
MELHORES PAIS 
DURANTE AS FÉRIAS 
POIS FICAM MENOS 
ESTRESSADOS E 
CONSEGUEM TER 
UM TEMPO MAIS 
Q UA L I TAT I VO 
COM SEUS FILHOS

89%

Fonte: BNT MERCOSUL
Bolsa de Negócios Turísticos



NOSSO PÚBLICO

IDADE
ENTRE 25-34

ENTRE 35-44

85% 15%

33% 5%

40% 7%



Gravação de episódios que apre-

sentam destinos, hotéis, atrações 

e produtos relacionados a 

viagem de uma maneira realista 

com uma linguagem leve e diver-

tida.

Captação em Full HD com 

câmeras profissionais.

Edição dinâmica e criação de 

gráficos modernos que auxiliam 

na divulgação de informações 

chaves.

CRIAÇÃO DE CONTEÚDO
VÍDEO

Desenvolvimento de artigos para 

revistas, jornais e portais e textos 

para posts em blogs e mídias sociais.

Escrevemos sobre experiências 

verdadeiras, dicas úteis, avaliações 

honestas e informações essenciais. 

Abordamos temas relacionados a 

viagens em família com know-how 

de quem viaja com crianças a mais 

de 8 anos. 

CRIAÇÃO DE CONTEÚDO
ESCRITO

PRODUZIMOS

Tão essencial como conhecer as ex-

pectativas dos seus clientes é avaliar 

o modo pelo qual eles vivenciam a 

experiência de consumo proporcio-

nada pelas empresas. 

Desenvolvemos avaliações comple-

tas de destinos, hotéis, atrações e 

produtos relacionados a viagens em 

família de forma anônima, imparcial 

e objetiva. Em especial, damos con-

sultoria para melhorar a qualidade 

percebida de serviços e produtos 

relacionados a crianças. 

AVALIAÇÃO
KID'S FRIENDLY







SOMOS
Uma família real (não atores) que dá depoimentos honestos e autênticos mostrando a interação com o destino.

CRIANÇAS
Crianças comunicativas e espontâneas 
que intervém mostrando o ponto de 
vista infantil.

PAIS
Casal que elabora com inteligência, 
humor e convicção avaliações verda-
deiras.

PRODUTORES DE VÍDEO
Especialistas em produção de vídeos 
pela QSFT - Austrália.

COMUNICADORES
Especialistas em comunicação pela 
PUC-PR com mais de 15 anos
experiência online e o�ine.

EXPERTS
Uma família já reconhecida como 
expert em viagens em família.

VIAJANTES
Viajantes com uma vasta experiência 
em viagens internacionais e nacionais.



ENGAJAMENTO



EPISÓDIOS NO AR

3 EPISÓDIOS

JAMAICA
1 EPISÓDIO

ILHAS VIRGENS BR.
1 EPISÓDIO

ILHAS VIRGENS US
1 EPISÓDIO

CRUZEIRO

6 EPISÓDIOS

REP. DOMINICANA
7 EPISÓDIOS

ORLANDO
5 EPISÓDIOS

BAHAMAS
4 EPISÓDIOS

CEARÁ

5 EPISÓDIOS

PERNAMBUCO
6 EPISÓDIOS

FOZ DO IGUAÇU 
1 EPISÓDIO

VINHEDO
4 EPISÓDIOS

FLORIANÓPOLIS



EPISÓDIOS GRAVADOS

4 EPISÓDIOS

LOS ANGELES
5 EPISÓDIOS

NOVA YORK
19 EPISÓDIOS

TEXAS
4 EPISÓDIO

MÉXICO

3 EPISÓDIOS

ARUBA
6 EPISÓDIOS

ORLANDO
4 EPISÓDIOS

PORTO SEGURO





http://www.youtube.com/asesabordo
http://www.facebook.com/asesabordo
http://www.instagram.com/asesabordo
http://www.twitter.com/asesabordo
http://www.asesabordo.com.br
maito:andre@asesabordo.com.br
maito:andre@asesabordo.com.br

