


SE TEM UMA COISA que a gente quer Para a sua marca, é que ela seja

VISTA, OUVIDA E CONSULTADA



Mas para chegar lá é preciso 
fortalecer elos positivos 
com jornalistas e 
formadores de opinião.
que podem ajudar tanto a 
construir como a arranhar 
sua marca.



A Revista IMPRENSA é o mais tradicional 
veículo voltado à cobertura do 
jornalismo. distribuída em redações, 
agências e departamentos de 
publicidade e comunicação, ela está 
disponível em aplicativo para 
smartphones e tablets, além da 
versão para navegadores.

Distribuída nas lojas da Tiragem impressa:

6 mil exemplares

Periodicidade:

bimestral
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ENTREGA DIRIGIDA POR CARGO/OCUPAÇÃO

O aplicativo da Revista IMPRENSA pode ser baixado em 
tablets e smartphones. Todo o acervo pode ser acessado 

também no endereço acervoimprensa.com.br.

Ao anunciar na revista, seu anúncio será reproduzido 
também nesta plataforma, com a possibilidade de 
inserção de links e vídeos na área da publicidade.



2º Capa + Pág. 3 R$ 91.520,00

3º Capa R$ 45.560,00

4º Capa R$ 53.500,00

Rodapé R$ 15.440,00

Página Dupla

40,4 larg. X 26,6 alt.

R$ 72.550,00

Página SIMPLES

20,2 larg. X 26,6 alt. 

R$ 36.270,00

MEIA Página

20,2 larg x 13,3 alt.

R$ 21.900,00

1/3 DE Página

7,0 larg. X 26,6 alt

R$ 14.450,00

Autorização:

Material:

ESPECIFICAÇÕES: PDF (300 DPI), em cores CMYK e formatado para 
PC, com marcas de corte e 5mm de sangria.

Até o dia 15 anterior ao mês de veiculação

Até o dia 20 anterior ao mês de veiculação



VEICULAÇÃO DE Publinforme impresso:
R$ 43.520,00 (por Página)

Contratação da Produção (IMPRENSA Editorial):
R$ 17.600,00 (para até 4 páginas)

Publieditorial

j. Walter thompson

Publieditorial para jornalistas

sebrae

Publieditorial

Câmara dos vereadores



iPAD/IPHONE
SPLASH
Vertical: 768x1004 pixels
Horizontal: 1024x748 pixels

ANDROID
SPLASH
Vertical: 720x1280 pixels
Horizontal: 1280x720 pixels

DESKTOP
Banner do cabeçalho
("headerBanner")
980x90 pixels.

Banner de capa
("coverBanner")
340x400 pixels.

Banner de ultima página
("backCoverBanner")
340x400 pixels.

Banner vertical lateral
("sideBanner")
120x400 pixels.

Todos os espaços em tablets são 
estáticos e os materiais devem ser 
enviados em JPG, com resolução de 

72 DPIs.

Para desktops, a peça pode ser 
animada, criada em JPG (72DPIs) ou 

SWF.

Limite de peso: 500kb





Fóruns Jornalísticos
Temáticas que viram pauta 

de um debate reunindo 

jornalistas da grande mídia.

Seminários
Encontros que promovem o 

aperfeiçoamento de profissionais e 

estudantes de comunicação.

Premiações
O incentivo a pautas ou práticas 

jornalísticas que reconhece o trabalho 

dos profissionais das redações.

Live events
Encontros e debates registrados 

em tempo real com transmissão 

via streaming.

Cursos
Patrocínio a oficinas jornalismo e 

comunicação e produção de 

cursos “in company”

Você pode ir além dos 
espaços tradicionais 
de mídia.



Fale com nossa equipe e descubra o 
projeto adequado para atingir 

formadores de opinião e 
influenciadores.

comercial@revistaimprensa.com.br
11 3729.6300

portalimprensa.com.br


