


Muitos podem afirmar que somos mais um portal de noticias na área de 

cultura e entretenimento, mas dizemos em alto e bom tom, somos mais do 

que isso. No mercado há mais de 8 anos, nossa missão é apimentar as 

ideias de nosso leitor com conteúdo que acrescentem algo na leitura de 

cada um. Após um período conturbado devido a essa pandemia, decidimos 

retornar em janeiro de 2021 com uma equipe formada por novos jornalistas 

e colunistas para a produção de reportagens exclusivas.

Nosso objetivo, além de criar conteúdo, é produzir pequenos eventos para 

gerar valor e informação para nosso público, através de lançamentos de 

produtos, coquetéis, reuniões, jantares, debates e muito mais. Cada evento 

será uma experiência e conteúdo novo, a ideia é fazer a produção de dois 

pequenos eventos mensais, abordando os mais variados assuntos com 

convidados influentes para gera valor ao nosso site e aos produtos e 

marcas que irão participar conosco.



Você pode classificar o Pepper

como quiser, mas o que fazemos 

é reunir uma turma incrível, sem 

papas na língua, com muito 

conhecimento e mente aberta, 

que viaja o mundo e carrega as 

principais trends sobre todos os 

assuntos citados acima. Uma 

galera que vive sem preconceitos, 

que já ralou muito pra chegar 

onde chegou e que tem muito 

conteúdo para compartilhar.
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Em collab com o Espaço Zabeu (espaço de gastronomia 

e eventos), localizado no Ipiranga, em São Paulo, o Portal 

Pepper apresenta a “CASA PEPPER”, onde acontecerão 

todos nossos eventos para a produção de conteúdo e 

união dos seus produtos/marca com nossos influentes 

convidados.

A sua empresa também pode participar destes projetos e 

ajudar a proporcionar para os participantes uma 

experiência única e diferenciada que vai posicionar a sua 

marca e o seu produto no universo destes formadores de 

opinião. Exposição da marca e/ou produto no espaço; 

Entrega de um kit para cada participante; Menção em 

todas as mídias do Portal Pepper sobre as empresas que 

participaram do evento e seus produtos ou galeria de 

fotos nas mídias do Pepper sobre o evento;
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