VOGLIO SCRIVERE PER VANITY FAIR
Chegam em formato digital e em papel (através do print on demand do Amazon), as (des)aventuras
da Emma Travet, a jornalista precária, sim, mas com es進�lo, mais famosa da web.
Desde a literatura até o shopping, uma experiência de conexão a 360º com o mundo de EmmaT.
Como sobreviver, em tempos de crise, sem ﬁcar em baixo e sem ter que nos privar daquelas
pequenas coisas que dão um toque especial aos dias sempre iguais.
Quem nos fala disto é a própria Emma Travet na novela Voglio scrivere per Vanity Fair, publicada
em formato digital e enriquecida pela editora goWare.
A história de EmmaT
Emma Travet tem 26 anos, vive em Itália, numa cidade do interior afetada pela crise, perto de
Turim, onde nasceu um dos primeiros bar gay da Europa.
De proﬁssão é jornalista publicitária, explorada quase diariamente pelo seu patrão, Mr Vintage
(chamado assim não por ser cool, mas por ves進�r apenas roupas an進�quadas que cheiram a
na쀊alina, tal como o seu pensamento).
Levantar cedo de manhã e fechar‐se todos os dias (sábado de manhã incluso) dentro de uma
redação, não é o máximo que se possa querer da vida.
Seria melhor escrever para o Vanity Fair, revista para a qual ela envia, há dois anos, um curriculum
e alguns ar進�gos todas as semanas.
Antes ou depois, pelo menos por exaustão, conﬁa que alguém lhe irá responder.
No entanto con進�nua a escrever para o "La Voce del Monviso"e para a revista dos jovens da zona
"NEW MAG".
E para fazer mais uns trocos improvisa‐se copy‐writer / assessoria de imprensa (ri‐go‐ro‐sa‐men‐te
sem contrato), vendedora de malas e acessórios na net ou então 進�ra fotos glamour‐ar泱s進�cas a sua
avó Olga Dionigia, a modelo preferida para as sessões fotográﬁcas que inventa com o seu amigo
es進�lista Wolfango, para depois vendê‐las para uma web magazine inglesa, que gosta destas coisas
estranhas.
Será que a nossa heroína vai conseguir ultrapassar a porta do gabinete do diretor do Vanity Fair?
A história de uma rapariga normal, como muitas, que entre aventuras e desventuras, com
dinamismo, garra e o進�mismo, segue os seus sonhos, tentando realizá‐los, apesar de tudo.
Desde o Myspace até o ebook, passando pelo self publishing, a imprensa e os vídeos.
Emma Travet tem muitas vidas, como a sua história.

Tudo começou em 2007 quando aparecerem alguns s進�ckers pelas ruas da cidade que convidavam
a visitar o perﬁl dela no Myspace.
A sua história transformou‐se num livro em 2009, com o apoio de uma pequena editora de Roma,
e foi assim que os leitores começaram a seguir o diário dela, em direto, através da página do
Facebook.
A autora experimentou também o self‐publishng para publicar a sua novela no Amazon.com
(h㘈�ps://www.amazon.com/I‐Want‐Write‐Vanity‐Fair‐ebook/dp/B00F0UM4BI)
A seguir voltou a lançar a novela (na versão revista e actualizada) em 2014 com a goWare de
Florença, com o ebook por um lado e com a versão em papel no Amazon por outro
(www.emmatravet.com/voglioscriverepervanityfair) .

Para além da leitura, uma experiência de conexão a 360º
Através dos social network, onde a Emma Travet vive, podes conetar‐te a 360º ao mundo dela e da
sua autora: vê os vídeos no www.facebook.com/EmmaTravet e no Snapchat, segue ela no blog
www.emmatravet.com e nas web magazine onde colabora, interage com ambas no Twi㘈�er,
Facebook e Google+, vê as fotos no Instagram, faz shopping no Depop, compra as roupas
mencionadas no livro, para oferecer‐te lembranças vintage, que a autora descobre nas feiras das
an進�guidades, seja onde forem.
E caso queiras a novela em formato de papel, podes comprá‐la diretamente no Amazon.
Quem está por detrás da Emma Travet
Erica Vagliengo (www.ericavagliengo.com), este é o nome que se esconde atrás da história da
Emma Travet.
O arqué進�po da jornalista contemporânea é uma blogger atenta ao mundo que muda e ao mesmo
tempo uma cronista proﬁssional e competente.
A sua missão?
Escrever e realizar vídeos para entreter as mulheres contemporâneas, para tornar mais leves os
dias nevró進�cos e confusos que todas nós vivemos, nem que seja para o tempo de um café e dois
pastéis.
Está a ser lançado o livro NUOVE AVVENTURE DI EMMA T (a protagonista da novela "Voglio scrivere
per Vanity Fair") através de vídeos diários no www.facebook.com/EmmaTravet, para incen進�var as
mulheres de hoje (coetâneas da minha heroína), a não desis進�r ou contentar‐se com as próprias
vidas, mas agarrar nos sonhos esquecidos e fazer tudo para os realizar, embora (ainda) seja di兘�cil
ser uma mulher com ambições e veleidades ar泱s進�cas neste País.
Realizou colaborações com marieclaire.it, Scenario, theladycracy.it, La Rivista Intelligente.

Escreveu para donnareporter.com, excelsiormilano.com, Oggi7.
È diretora responsável do PUNKT magazine.
Criou o projeto Emmat, para dar vida ao livro, para além da própria história, durante tantos anos.
Trata‐se de um projeto de personal branding/social media marke進�ng, promovido nos social
network com eventos (organizados pela própria autora, por meio dos sponsors que têm vindo a
apoiá‐la), entrevistas na rádio, nos jornais, na televisão, apresentações de vários géneros, entre as
quais uma em New York em 2010.
Podem encontrar a história do projeto, as fotos e muito mais no site: www.emmatravet.com.
Curiosidade: fala muito, dorme pouco, escreve bastante.
Luta contra as neuroses quo進�dianas consumindo "doses" de Internet, bolos, café e Wish.
De momento está a escrever o seguimento da sua primeira novela.
Dizem sobre ela

« Emma Travet, pseudónimo e até declaração de intenções, é um projeto complexo.
Exemplo de cria進�vidade "global" nos tempo da Internet e da geração mil euros.
Emma, assim se chama Erica Vagliengo, originaria do Piemonte, do teimoso signo do Capricórnio,
representa perfeitamente o proto泱pico trabalhador dos anos dois mil, precário por escolha de
liberdade e não apenas por con進�ngências » Alessandra Comazzi ‐ La Stampa
Informações
www.ericavagliengo.com ‐‐‐‐ www.emmatravet.com
Instagram.com/ericavagliengo/ Shop www.depop.com/ericavagl
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h㘈�p://www.emmatravet.com/voglio‐scrivere‐per‐vanity‐fair/press‐kit‐

Vê os meus vídeos www.facebook.com/EmmaTravet Snapchat @emmatravet

