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Cliente e Fonte de receita 



Cliente 

Isabella Mezzadri, formada em publicidade pela USP, 
Reiki (1 e 2),  em Yoga e  como terapeuta de Ayurveda 
(medicina Indiana). Atualmente trabalha como digital 
influencer com dicas de astrologia, viagens, dicas e 
inspiração. 

Teve influência do pai, Luís Louceiro, astrólogo há mais 
de 33 anos. 

Isa possui um blog que é pouco atualizado mas que ainda 
consegue ter um forte público, o instagram que serve não 
apenas para divulgação como também mostrar um pouco 
do trabalho atual, dicas, viagens e inspirações. 



Desde final do ano de 2017, Isa vem 
fazendo videos mensais de como será 
o mês de acordo com determinado 
planeta.

Uma das formas que ela vem 
conquistando mais o público é através 
de convidados especiais que batem 
papo com ela e a Marcinha Bello 
durante os vídeos. 

Ela ainda disponibiliza alguns trechos 
no instagram, para que o público 
possa ver o que vai rolar no bate papo. 
 



Isa não vende um produto, ela vende 
seus estudos astrológicos sobre a 
posição e influências que têm os 
planetas e o dia a dia.

O projeto com o pai dela, curso de 
astrologia  é trimetal, e o projeto da 
energia do mês é mensal e levando 
convidados. 

Geralmente os clientes dela são 
jovens, interessados tanto por 
astronomia quanto astrologia, que 
gostam de ler textos tidos como 
inspiradores, viagens e energias. 



Venda de recursos: Recebimento da confirmação que o vídeo foi pago. Os 
clientes compram os vídeos e estão livre para depois de uma determinada data 
assistirem quando e quantas vezes quiserem. 

Taxa de uso: Nesse caso, a taxa de uso não existe, pois o cliente pode ver o 
vídeo mil vezes que o valor será sempre único durante aquele mês. 

Taxa de assinatura: Energia do mês, funciona exatamente assim, pois assim 
como a Netflix os clientes eles assinam a energia do mês e depois podem 
acompanhar. 

Anúncios: Como Isa fala sobre viagens, sobre o curso e ainda sobre alguns looks, 
acaba gerando receita para essas empresas. 



Precificação fixa: 
 
Os preços do curso é relativamente a 
mesma quantia todos os meses, 
independente se tem muito ou pouca 
pessoas participando. 

Porém, em determinados meses, ela 
costuma fazer promoções. O mês de 
abril por exemplo, pagando $35 reais 
pode ter acesso aos vídeos anteriores, 
geralmente chamados de presentes. 





Os anúncios do curso são feitos no 
próprio instagram de Isa e no site 
energia dos mes. 




