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Sobre a Dani 
Conhecida como Dani Rodrigues, a Dani é mineira e tem 38

anos e mora em São Paulo há 9 anos. Dani é mãe de

Laurinha de 2 anos que é a sua pequena grande

companheirinha.

Sempre apaixonada por moda, ela teve uma loja de roupas

em MG, mas o seu sonho sempre foi ser atriz.

Quando chegou em São Paulo decidiu seguir o seu sonho e

estudar teatro, formada pela escola Globe ela começou a

fazer testes de publicidade, mas o que a encantava mesmo

era apresentar, foi aí que a Dani se apaixonou e se

descobriu uma ótima apresentadora, ela foi durante algum

tempo, apresentadora nos canais da escola senac e rádio

rock. Hoje Dani se dedica as suas redes sociais na qual já

trabalhou com grandes marcas, onde o seu intuito é

sempre levar dicas e resenhas sinceras para o seu público.



Sobre o Blog 
DANIELERODRIGUES.COM.BR 

A Dani  foi umas das primeiras

influenciadoras a ter um BLOG de

dicas de Moda e Beleza, desde de

2015  trazendo inúmeras

resenhas, dicas de moda e estilo,

com o objetivo de dividir

experiências com as suas leitoras

para que elas se sintam seguras na

hora de se vestir, maquiar e até

comprar um produto novo. 



Sobre o insta 
@blogdanirodrigues

Dani se destaca no seu

INSTAGRAM por se manter sempre

muito autêntica. 

 

Seus seguidores adoram se

inspirar em seus LOOKS e

aproveitar as DICAS de beleza,

skincare e maternidade. 



Insights(posts)  

73,6K

seguidores 



Insights(stories)  

Alcance
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TRABALHOS DA DANI



TRABALHOS DA DANI



FORMAS DE TRABALHAR COM A DANI

Instagram
Pacotes com Fotos,

Stories e Reels.

 

Presença
Presença em eventos

com cobertura em
tempo real e divulgação.

.

Provador
Experimentando e

montando looks para
sua loja.

Publipost no Blog
Resenha e textos

editoriais exclusivos
sobre moda e beleza.



Entre em contato!
contato@danielerodrigues.com.br

(11) 97239-7475

mailto:contato@danielerodrigues.com.br
https://wa.me/5511972397475

