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Com apenas 21 anos, Bibi Tatto já acumula 10 milhões de
inscritos em seus canais do Youtube, 4,5 milhões no
Instagram e acaba de atingir 6 milhões no Tiktok, a maioria
de seus fãs têm entre 13 e 24 anos. Indo além da plataforma
de vídeos, entre seus projetos e conquistas estão quatro
livros, três turnês e quatro prêmios por voto popular, sendo
três Meus Prêmios Nick e um Kids Choice Awards. Indicada
como Influencer do Ano no Tudo Information Awards 2020,
Bibi, com mentoria de Rick Bonadio, já é considerada uma
grande aposta para o mercado da música pop no Brasil,
tendo o EP 'Sua Metade'. Além disso, a influencer já
participou e produziu curtas no seu canal do youtube, junto
com algumas paródias.

SOBRE



NÚMEROS

8,72 milhões de

 inscritos

6 milhões de 

seguidores

4,5 milhões de

 seguidores

815 mil 

 seguidores

504 mil 

 seguidores



18 - 24 anos
41.6%

25 - 34 anos
23.8%

13 - 17 anos
20.9%

35 - 44 anos
10.7%

55+
2.6%

PÚBLICO

Faixa etária



Sudeste
40.4%

Sul
27.3%

Nordeste
19.2%

Centro-oeste
10.1%

Norte
3%

28,5%

PÚBLICO

71,5%

mulheres homens

Regiões



MÚSICAS

Descomplica

Oh Moço

Gravetinho

Aquela Série

EP - Sua Metade 



CLIPES

Descomplica

710 mil visualizações

Oh Moço

2,1 milhões visualizações

Gravetinho

3,2 milhões visualizações



GAMES

Minecraft

Free Fire

Fortnite



PRÊMIOS

Prêmios Nick

Youtuber feminina favorita

Canal de games favorito

Gamer do ano

Kids Choice Awards

Influencer brasileira favorita



LIVROS Todos ficaram entre os mais vendidos da

Veja na categoria infanto-juvenil

Isolados

Um novo mundo

O Diário de Bibi

O Incrível mundo 

de Bibi Tatto



TURNÊS
Tattinho's Day - 2017

Com vocês sou mais feliz - 2018

Cê que manda - 2019

BTM - 2020

Bibi Tatto começou a rodar o Brasil com

sua turnê BTM, trazendo grandes públicos

para seus shows. Entretanto, por conta

da pandemia do Covid-19, seguindo as

recomendações da OMS, os shows foram

pausados ainda no começo do ano.  



Por onde Bibi Tatto passa, ela traz consigo uma

multidão de fãs. Visitou de norte a sul do Brasil,

conhecendo inúmeras cidades em eventos locais. 

Junto ao apoio de nossos parceiros, buscamos

eventos voltados para o público jovem. Nosso

objetivo é nos tornar referência no segmento, com

organização e foco absoluto. Assim, nossos

parceiros alcancem seus objetivos e nossos clientes

aproveitem ao máximo, com ambientes

confortáveis, acessíveis e com efeitos audiovisuais

incríveis!

Desta forma, certamente vamos nos tornar um

evento indispensável para as cidades!

EVENTOS



MÍDIA



ANUNCIANTES



11 3494-0035

Agenciamentos e
shows

Assessoria de
 imprensa

Fábio Marques

Vira Comunicação

11 99646-4335
comercial@bibitatto.com.br

contato@viracomunicacao.com.br

CONTATOS


