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Conteúdo. É com essa matéria prima que a 
IMPRENSA editorial molda, desde 1987, 
soluções de relacionamento com os 
formadores de opinião de todo o Brasil para 
empresas, agências e veículos de 
comunicação.

Customização. Esse é o diferencial com que sua 
empresa conta ao aliar-se ao expertise adquirido 
durante quase três décadas de produção de 
conteúdo para jornalistas e formadores de 
opinião. Conheça os produtos da IMPRENSA 
Editorial e descubra como eles podem estreitar 
seus laços e levar sua mensagem aos maiores 
comunicadores do país.



Revista IMPRENSA IMPRENSA Mídia
Portal IMPRENSA IMPRENSA na TV

Fóruns Seminários Oficinas

e muito+



O Portal IMPRENSA é abastecido com o 
hardnews dos bastidores da mídia. Com 
conteúdo plural e pensado para quem 
gosta e entende de comunicação, ele 
aborda polêmicas envolvendo 
jornalistas e veículos, notícias sobre o 
mercado, o universo das novas mídias 
dicas de orientação profissional e 
acadêmica, além de notícias 
internacionais.



Disponível em bancas da 
grande SP e unidades da

A Revista IMPRENSA é o mais tradicional veículo voltado para a 
cobertura da comunicação e do jornalismo no mundo. Presente 
em bancas e livrarias, a revista é distribuída também nas maiores 
redações do país, departamentos de comunicação, agências de 
publicidade e assessorias. Além de impresso, o título está 
disponível em versão mobile e para desktops.



Por que limitar-se às mídias on e offline quando é possível ir 
além? IMPRENSA Editorial realiza desde sua fundação eventos 
com jornalistas das mais diversas editorias. Fóruns, seminários, 
encontros, premiações e cursos são alguns dos formatos de 
projetos que já aproximaram as redações de grandes marcas e 
que ganharam vida nas mãos da equipe da editora.



Fóruns Jornalísticos
Temáticas que viram pauta de um debate reunindo 
jornalistas da grande mídia.
- Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia
- Fórum Água em Pauta
- Fórum Mídia e Sustentabilidade (...)

Seminários
Encontros que promovem o aperfeiçoamento de 
profissionais e estudantes de comunicação.
- Mídia.JOR
- Seminário Internacional de Radiojornalismo
- Seminário Internacional de Telejornalismo (...)

Premiações
O incentivo a pautas ou práticas jornalísticas que 
reconhece o trabalho dos profissionais das redações.
- Troféu Mulher IMPRENSA
- Prêmio Sebrae de Jornalismo
- Prêmio Líbero Badaró de Jornalismo (...)

Live events
Encontros e debates registrados em tempo real com 
transmissão via streaming.
- Fórum AIDS e o Brasil
- IMPRENSA na TV (...)

Cursos
Há 15 anos, a Editora é responsável pela realização 
do projeto Oficinas IMPRENSA de Jornalismo e 
Comunicação – produzidas em espaço próprio ou 
oferecidas “in company”



Aqui quem manda é o cliente.
Conteúdo é nosso expertise, redações 
são o nosso campo. O resto, pode ser 
adaptado às suas necessidades. 
Converse com nossa equipe e descubra 
o projeto que melhor se encaixa ao seu 
plano de comunicação.

 Campanhas Criativas

 Encartes especiais

 Projetos Editoriais

 Native Advertising

 Fóruns e debates customizados

 Prêmios para incentivo à cobertura midiática

 Relacionamento direto com grupos de jornalistas

 Aperfeiçoamento de práticas da comunicação



11 3729.6300
comercial@revistaimprensa.com.br
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