


Somos um dos principais 
investidores das maiores feiras de 
artesanato da América Latina e 
temos como missão, ensinar sobre 
os benefícios do artesanato para a 
saúde e para o bolso das pessoas.

Somamos mais de 500 mil 
seguidores em nossas principais 
redes sociais e impactamos mais de 
2 milhões de pessoas por mês, 
somente na internet. 

A criatividade
começa aqui!



Mais de 2 Milhões de 
pessoas impactadas 

por mês com os nossos 
conteúdos nas 
principais redes 

sociais.

Mais de 550 Mil 
seguidores em 

nossas principais 
redes 

sociais!

Mais de 10 mil 
novas 

visitas em nossos 
sites por mês!

+2
MILHÕES

+550
MIL

+10
MIL

Conectividade é o nosso Hobby!



Conectividade é o nosso Hobby!

JUNTE-SE A NÓS NO MAIOR EVENTO DIGITAL 
DE ARTESANATO DA AMÉRICA LATINA

O evento Maratona Artesanal, como o nome sugere, 
trata-se de uma maratona de artes manuais, onde 
você terá acesso a uma enxurrada de aulas e palestras 
durante uma semana inteira!



Dias de evento

5 5
Aulas exclusivas pelo 
youtube que variam 
entre crochê, 
amigurumi, 
macramê, bordado,
costura e tricô!

5
Lives com grandes 
nomes do universo da 
moda, do artesanato e 
do mundo digital, 
trazendo dicas e 
tutoriais exclusivos.

Obs. As lives serão 
transmitidas através do 
nosso Insta e nosso 
Facebook.

5
Sorteios ao vivo! No in-
tervalo de cada uma das 
aulas transmitidas no 
Youtube, faremos um 
super sorteio com os 
inscritos no evento.

5



Conheça o Time!

Referência no artesanato: 
adquiriu um legião de admi-
radores no decorrer da sua 
carreira, com mais de 148mil 
incritos no Youtube ela com-
partilha o seu conhecimento 
com todos que como ela, 
amam o artesanato.

Anne Galante é uma super 
artista reconhecida pela 
suas peças autorais em 
crochê. Com um toque de 
moda e estilo, ela traz per-
sonalidade para as suas cria-
ções.

Especialista em bordado, 
tricô e crochê. Ministra aulas 
presenciais e online pelo 
grupo Coats, possui enorme 
alcance no Youtube e Face-
book e atrai pessoas que, 
assim como ela, amam arte-
sanato.

A Nat produz lindas peças 
de tricô, crochê e macramê 
com excelentes dicas em seu 
perfil do instagram.

@annegalante @vitoriaquintal @cristinaamaduro @atelienatpetry
79,1k seguidores 34k seguidores 10,6k seguidores 60,1k seguidores



Referência no artesanato: 
adquiriu um legião de admi-
radores no decorrer da sua 
carreira, com mais de 148mil 
incritos no Youtube ela com-
partilha o seu conhecimento 
com todos que como ela, 
amam o artesanato.

Anne Galante é uma super 
artista reconhecida pela 
suas peças autorais em 
crochê. Com um toque de 
moda e estilo, ela traz per-
sonalidade para as suas cria-
ções.

Especialista em bordado, 
tricô e crochê. Ministra aulas 
presenciais e online pelo 
grupo Coats, possui enorme 
alcance no Youtube e Face-
book e atrai pessoas que, 
assim como ela, amam arte-
sanato.

A Nat produz lindas peças 
de tricô, crochê e macramê 
com excelentes dicas em seu 
perfil do instagram.

O Paulo coordena a página 
@monsterbox, sendo um  
bordadeiro de referência no 
mundo artesanal, ele retrata 
em seus bordados a realida-
de do mundo, causas sociais 
e muito amor.

Diana Demarchi é colunista da 
revista Manequim e responsa-
vél pelo projeto Escola de 
Costurar, ela ensina tudo sobre 
costura para os seu público.

Bruna é a personalidade por trás 
do Instagram @Tecetrama.
Responsável pela criação de 
peças únicas e diferenciadas em 
crochê.

É artesã e designer - o seu 
conteúdo tem muita arte em 
bordado livre, uma inspiração 
para o seu público. 

@escoladecosturar@monsterbox@tecetrama@julianamotabordado
221k seguidores37,6k seguidores101k seguidores86,8k seguidores



A Camila é a artesã e designer 
por trás da @crochetopia. Além 
de ministrar cursos de crochê, ela 
dá várias dicas em seu blog. Seu 
conteúdo é muito colorido, 
alegre e divertido

A Bia é uma menina carismática 
e apaixonada por artesanato, 
ela é a prova de que não há 
idade para começar a criar. 
Cheia de dicas fáceis e muito di-
vertidas, ela ensina tricô para 
todos que estiverem dispostos 
a aprender.

Dentre tantos conhecimentos, Ariane 
Torres, cria peças autorais em 
diferentes técnicas, mas é o 
Amigurumi a sua paixão e 
especialidade. Com mais de 160K de 
inscritos no Youtube, ela segue 
ensinado e inspirando pessoas.

Bia @arianetorresa @crochetopia

7,6k seguidores 18,8k seguidores



Thaiane é a mente criativa por trás 
da página Querido Batidor,  ela 
reproduz lindos trabalhos de 
bordado.

“Amigurumis do coração para as 
mãos" é a frase da Andreza, 
criadora do @linhasdealgosão. 
Ela é responsável pela criação e 
execução de fofíssimos e apai-
xonantes amigurumis!

@linhasdealgodao @queridobastidor
37,6k seguidores

Dono de um canal no Youtube 
com mais de 130 mil inscritos, com 
mais de 50 mil seguidores somen-
te no Instagram, há décadas agita 
as maiores feiras de artesanato, 
carregando o seu amor pelo o bor-
dado.

@Darghan
56,8k seguidores46,7k seguidores

A Bia é uma menina carismática 
e apaixonada por artesanato, 
ela é a prova de que não há 
idade para começar a criar. 
Cheia de dicas fáceis e muito di-
vertidas, ela ensina tricô para 
todos que estiverem dispostos 
a aprender.



Tecetrama Cristina Amaduro Juliana Mota Yolk

Fará a abertura do 
grande evento, com 
dicas e surpresas! 

Trará muitas dicas para 
você criar o seu perfil no 
Instagram e começar a 
ganhar visibilidade com 
o seu trabalho! 

Trará dicas preciosas
para quem quer decorar 
ambientes com a ajuda 
de peças em crochê

Ensinará como criar
peças exclusivas sem
agulhas e como usar o 
tricô na decoração

Vai mostrar porque o 
bordado é a sua paixão, 
com dicas e ensinamen-
tos super valiosos

YOLK é uma agência de 
Marketing Digital, es-
pecializada em redes 
sociais. Eles vão te 
contar as melhores es-
tratégias para começar 
a vender através das 
mídias sociais.

Linhas de algodãoVitória Quintal

+ Novidades para você
LIVE



Segunda 07/06
15:00 às 15:30- Live no
Facebook e Instagram
Tema: inauguração: duas gera-
ções e uma mesma paixão
Com: Mari Marcato e 
Vitória Quintal

19h30 Vídeo-aula
Tema: gola Alta em tricô
Com: Anne Galante

20h15 às 20h40 Live 
Youtube
Feedback aula/Sorteio
Com: Vitória Quintal

20h40 Vídeo-aula
Tema: porta difusor de carro 
em Macramê
Com: Nat Petry

Terça 08/06
15:00 às 15:30- Live no
Facebook e Instagram
Tema: Instagram: dicas para 
quem está começando
Com: Linhas de Algodão

19h10 Vídeo-aula
Tema: Iniciando no tricô
Com: Bia Bez
19h30 Vídeo-aula
Tema: Dicas de Costura
Com: Escola de Costurar

20h15 às 20h40 Live Youtube
Feedback aula/Sorteio
Com: Ariane Torres

20h40 Vídeo-aula
Tema: Abelinha em Amigurumi
Com: Crochetopia

Quarta 09/06
15:00 às 15:30- Live no
Facebook e Instagram
Tema:Bordado: paixão pelas 
artes manuais. Dicas de pontos
Com: Juliana Mota

19h30 
Tema:10 Pontos para Bordar
Com: Monster Box
20h15 às 20h40 Live 
Youtube
Feedback aula/Sorteio
Com: Vitória Quintal

20h40 Vídeo-aula
Tema:Short de crochê
Com: Cristina Amaduro

21h10 - Video-aula
Tema: Ponto Cruz | Dicas e 
passo à paso
Com: Marcelo Darghan

Programação



Terça 08/06
15:00 às 15:30- Live no
Facebook e Instagram
Tema: Instagram: dicas para 
quem está começando
Com: Linhas de Algodão

19h10 Vídeo-aula
Tema: Iniciando no tricô
Com: Bia Bez
19h30 Vídeo-aula
Tema: Dicas de Costura
Com: Escola de Costurar

20h15 às 20h40 Live Youtube
Feedback aula/Sorteio
Com: Ariane Torres

20h40 Vídeo-aula
Tema: Abelinha em Amigurumi
Com: Crochetopia

Quinta 10/06
15:00 às 15:30- Live no 
Facebook e Instagram
Tema:Estratégias de vendas 
nas redes sociais
Com: YOLK

19h30 Vídeo-aula
Tema:Tricô para pet
Com: Vitória Quintal

20h15 às 20h40 Live 
Youtube
Feedback aula/Sorteio
Com: Cristina Amaduro

20h40 Vídeo-aula
Tema:Estojo para agulhas em 
crochê
Com: Bruna De Faveri (Tece-
trama)

Sexta 11/06
15:00 às 15:30- Live no
Facebook e Instagram
Tema:Artesanato na decoração 
com tricô e crochê
Com: Tecetrama e 
 Cristina Amaduro

19h30  Vídeo-aula
Tema:Boneca em Amigurumi
Com: Ariane Torres
20h15 às 20h40 Live 
Youtube
Feedback aula/Sorteio
Com: Vitória Quintal

20h40 Vídeo-aula
Tema:Bordado em pintura
Com: Querido Bastidor



Data: 07 a 11 de junho de 2021

Idioma: As vídeo aulas serão em português e receberão legendas em 
espanhol. 

Inscrição: As Lives no Facebook e Instagram serão abertas para todo o 
público. Já para conferir os vídeos aulas, o telespectador deverá fazer um 
cadastro simples no site www.coatscorrente.com.br para receber o Link de 
acesso à aula no Youtube. 

Bônus: Os inscritos no evento terão acesso a um conteúdo bônus 
enviado por e-mail no final do evento e concorrerá a prêmios exclusivos. 



Venha maratonar com a gente


