Sobre o blog e quem escreve
Meu nome é Flavia Oliveira, nascida em 14/11/1972, conhecida como flavoli (flavôli e não).
Esse nick é super antigo. Meu primeiro e-mail que fiz na vida já foi um
flavoli@algumacoisa.com. Na verdade, é uma junção do início do meu primeiro nome com o
início do meu sobrenome. Sou analista de sistemas por formação, mas atualmente trabalho
com artesanato no esquema de home-office.
Minha vida de blogueira começou em 2003 quando me descobri grávida e com vontade de
registrar todas as emoções e experiências daquela fase tão incrível. Com sempre fui rata de
internet, resolvi fazer esse registro em um blog que foi então batizado de Flavoli Grávida.
Depois que minha filha Luiza nasceu, o blog virou Flavoli Mamãe, e logo em seguida foi
batizado de Gravidez e Maternidade.
Quando me separei, comecei a sentir vontade de escrever sobre outras coisas além da
maternidade e - adivinhem? - fiz outro blog (sou viciada, assumo!!), para assuntos variados e
um pouco sobre minha vida pessoal. Foi então que eu resolvi unificar tudo num blog só, o Blog
da Flavoli (http://www.flavoli.blogspot.com).
Nesse blog eu tenho escrito sobre coisas do cotidiano, algumas dicas de viagem, um pouco
sobre maternidade, tecnologia e recentemente tem sido também um diário de gratidão.
Ainda tenho um projeto de importar todo o conteúdo dos blogs antigos para um só, mas como
não existe uma ferramenta que faça isso de forma automática, quando sobra um tempinho
vou fazendo uma importação manual mesmo.
Recentemente me aventurei em produzir conteúdo para o YouTube. Fiz um vídeo por dia no
mês de agosto/2015 e foi uma experiência muito bacana. Pretendo continuar produzindo
vídeos como forma de agregar valor ao blog e também de monetizar, já que o YouTube tem
um bom programa de pagamento.

Alguns dados








225.500 inscritos no canal no YouTube (https://www.youtube.com/user/flavoli)
132 assinantes pelo feedburner
709 seguidores no twitter
1.200 seguidores no Instagram
284 seguidores no Pinterest
840 amigos no Facebook (conta pessoal)
103 curtidas na fanpage do blog (pouco atualizada)
(https://www.facebook.com/Blogdaflavoli)

Números de acesso do blog (média dos últimos 12 meses)






Visualizações de página: 2412
Visualizações de páginas únicas: 2097
Tempo médio na página: 00:02:32
Taxa de rejeição: 86%
Porcentagem de saída: 77,61%

Histórico do blog com publicidade
Nunca fiz parceria, por isso não tenho histórico

Contatos




e-mail: flavoli@gmail.com
Skype: flavoli
WhatsApp: (21) 98711-5161

