
TOP TRAVELS



● Produtora de conteúdo de experiências de viagens 
com mais de 20 anos de expertise na indústria de 
turismo.

● Em 2018, estreou no YouTube com o canal Patty 
Leone Top Travels, que atualmente tem mais de 70 
vídeos disponíveis em diversos destinos do mundo.

● Em abril de 2019 participou de um roadshow com 
especialistas em produção de conteúdo de viagens e 
lançou seu blog pessoal para compartilhar diversos 
temas do universo de turismo.

● Seu canal do YouTube foi citado como o preferido 
pelos agentes de viagens em pesquisa inédita feita 
pela PANROTAS e B4Tcomm no primeiro trimestre de 
2019.

Patty Leone



Patty Leone
Apaixonada por pessoas, culturas, 
paisagens e momentos. Está sempre 
preparada para uma viagem, em Bora 
Bora, Havaí ou Rússia.

Ela não faz a menor cerimônia para 
calçar aquele tênis confortável e sair 
andando pela cidade com uma mochila 
nas costas para ver o que tem ali no 
mercado popular ou descobrir lugares 
descolados que que poucos turistas 
conhecem .

Com uma bagagem de mais de 20 
anos voando pelo mundo afora, ela é 
autoridade quando o assunto é 
viagem e ama dar dicas e 
compartilhar suas experiências. 

Ela decola em qualquer viagem como 
quem está prestes a viver os melhores 
momentos da vida (sempre!).

Viagem | Moda |Fitness | Vida Saudável | Destinos VIPs | 
Beleza | Alimentação Saudável | Esporte | Bem-Estar 
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+ De 40 países visitados

Patty Leone Top Travels no YouTube 
criado em 2018
+ de 8 mil inscritos
    +70 vídeos

+3,5 milhões de minutos 
visualizados no YouTube
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A Travel Talks foi um roadshow prévio a Travel 
Conference 2019, o primeiro evento no Brasil 
voltado para promover o networking entre 
criadores de conteúdo e profissionais tomadores de 
decisões no mercado do turismo. 

É idealizado e organizado por alguns dos principais 
criadores de conteúdo de viagem do Brasil: Travel 
and Share, Mala Viajante, Quero Viajar Mais e 
Dicas de Viagem. Juntos, eles têm mais de 1,3 mi 
de seguidores no Instagram.

Em 2019 a Travel Talks  passou por cinco cidades e 
teve a participação da Patty Leone, que falou para 
a plateia sobre a importância da aproximação do 
mercado tradicional de turismo ao universo dos 
produtores de conteúdos e influenciadores digitais 
de viagem.

palestrante da 
travel talks 2019



Collab com o casal mais carismático do YouTube 
em Munich. Romulo e Mirella abriram as portas do 
seu novo Motorhome para receber a Patty Leone e 
mostrar um pouco da cidade. 

A parceria rendeu altos índices de engajamento no 
canal do YouTube e uma grande experiência de 
viagem. 

collab travel 
and share

Clique e assista ao vídeo

https://youtu.be/KSswIq5sacM
https://youtu.be/eGoaxAXGuao


Clique e veja o vídeo. Está fazendo sucesso, viu?! ;-)

collab com @alankanasser  
consultora de estilo 

A Patty pediu ajuda para a Alanka Nasser, uma 
Super consultora especialista em estilo, que 
deu todas as dicas para fazer uma mala 
inteligente. 

Mas, afinal, o que é essa tal mala inteligente? 
Fácil: poucas peças e muitos looks! Combinando 
as peças certas, acessórios e criatividade, é 
possível otimizar muito sua mala. 

A Patty e muitos seguidores aprenderam muito 
com a Alanka, fazendo combinações 
surpreendentes.

conteúdo do canal Patty Leone 
Top Travels
como fazer uma mala inteligente

https://youtu.be/eGoaxAXGuao


● Campanha “Procura-se Youtuber”, na qual a 
YouTuber @JessyDalpino  foi como convidada da 
Patty à inauguração do Symphony of the Seas, o 
maior navio do mundo. 

● Cross entre influenciadoras digitais. Como mote, a 
despedida de solteira da influencer Layla Monteiro 
(mais de 600k no Instagram), com uma viagem a 
Buenos Aires. 

A Patty foi a anfitriã, mostrando a cidade para 
Layla e suas amigas influencers, Luisa Accorsi, 
Isabele Timoteo, Camila Almeida e Lari Duarte.

A ação foi feita no hotel Park Hyatt Buenos Aires, 
com parcerias de marcas como Agaxtur Viagens, 
Aerolineas Argentinas, Intimissimi e Loccitane. 
Patty Leone teve patrocínio da MOB, RRossi 
Leather e Claudete e Deca (vestuário) e Daniela 
Garbelini (joias).

mais collabs



Pode ser num navio, alguma praia 
paradisíaca, voando de paraquedas ou de 
balão, se jogando de uma tirolesa, num 
restaurante charmoso da Itália…

ou pelas redes sociais, mesmo! 

onde encontrar a Patty 
Leone?

Patty Leone Top Travels

@pattyleoneoficial

https://www.instagram.com/pattyleoneoficial/
https://www.youtube.com/channel/UC4KHMXbeeIVy0f8TzqEjY9Q?view_as=subscriber


marcas que já decolaram com 
Patty Leone



vamos conversar?
A sua marca também pode viajar o mundo e viver muitas experiências 
inesquecíveis com a Patty Leone 

Contato
parcerias@pattyleone.com.br


