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PORQUE
ANUNCIAR EM
REVISTA?
Ao realizar um PLANO DE MÍDIA, a Revista, 
com as inúmeras vantagens que oferece, 
tornou-se o veículo ideal para divulgar a 
imagem e a marca da sua Empresa. Além 
de oferecer uma relação custo/benefício 
mais atraente, os anúncios em Revista 
permitem atingir públicos específicos com 
exatidão, adequando-se perfeitamente às 
estratégias de Marketing da Empresa.

Estar presente nas Revistas de Negócios, é 
essencial para fortalecer a imagem da 
marca.  A participação em editoriais que 
abordam diversos temas,  também é 
destacada como um meio de mostrar aos 
leitores, que a marca passou pelos 
exigentes critérios de qualidade da 
Revista. 
 
Buscando a expansão da marca, diversas 
empresas de peso, potencializam ainda 
mais suas vendas quando passam a incluir 
Revistas no seu plano de mídia. Os leitores 
desse tipo de publicação são grandes 
consumidores em geral.



1  | A Revista EMPRESÁRIO S/A já é a mídia que mais circula entre os leitores bem informados
Dialogar e expor sua marca aos formadores de opinião é fundamental para qualquer companhia, e combinadas, várias ações 
ajudam a atingir esse objetivo.  Entretanto, somente anunciando em uma Revista como a nossa, líder em seu segmento, há uma 
garantia de que a comunicação atinja diretamente a classe dos leitores e consumidores em potencial.
 
2 | O público se identifica com nossos produtos
A pauta e a linguagem utilizada na Revista Empresário S/A, aproximam-se do cotidiano das empresas e potencializam o impacto 
positivo de uma ação bem direcionada aos leitores.
 
3 | Não há outra publicação igual no segmento
Não há outra Revista que cubra melhor os bastidores de imprensa e de jornalismo, que fale diretamente com este público. A 
Revista Empresário S/A é a única revista realmente voltada ao formador de opinião e principalmente aos leitores.
 
4 | Tradição e credibilidade em jornalismo
Entre jornalistas, assessores de comunicação e colaboradores gabaritados, que integram nosso expediente, a Revista Empresário 
S/A é reconhecida como uma publicação séria, que apresenta um conteúdo de nível elevado e adequado à realidade da 
imprensa Sergipana.
 
 5 | Leitores altamente qualificados
Desde seu surgimento, a Revista Empresário S/A é lida por profissionais e estudantes que apresentam usualmente uma 
característica em comum: estão sempre em busca de informações atualizadas e de uma mídia de qualidade. Segundo estudos, 
27% dos leitores possuem seguro de vida ou plano de previdência privada, ante 15% dos leitores gerais de revistas; 79% são 
leitores de livros com objetivo profissional ou lazer, contra 51% da média dos leitores de outras revistas e 87% interessam-se 
pelo tema "profissão ou mercado de trabalho", ante 70% dos leitores gerais de outras publicações.
 
6 | Flexibilidade de criação de formatos especiais
A Revista Empresário S/A oferece a possibilidade de veiculação em espaços publicitários diferenciados e inovadores. Além dos 
formatos usuais em página, o anunciante tem a vantagem de poder trabalhar de diferentes formas criativas nas páginas, além 
de poder optar pela veiculação de encartes ou publinformes.



7 | Relacionamento com o leitor também na WEB
Além das plataformas já apresentadas, o cliente tem ainda a possibilidade de se comunicar com o público alvo através da internet, através 
do Portal da Empresário S/A. Os espaços de interatividade contam com fóruns, comentários, enquetes e publicações de colaborações 
espontâneas. O objetivo é que, em torno da produção de conteúdo sólido, os usuários do portal encontrem nesse espaço virtual um ponto 
de convergência de seus interesses e da sua comunidade profissional.  

8 | Opinião de quem entende do assunto
A revista direcionada ao formador de opinião não poderia deixar de oferecer a melhor opinião sobre os fatos do mundo do jornalismo e da 
comunicação. Nosso time de colunistas é respeitado por toda a classe profissional e é referência nas suas áreas de atuação. A Revista 
Empresário S/A apresenta a opinião mais  atualizada e contundente.
 
9 | Novo projeto gráfico
A Revista Empresário S/A ganhou um novo projeto, mais moderno e que atende às novas necessidades do mercado. A revista prevê um 
novo projeto editorial revolucionário. Anunciar conosco será a garantia de que sua marca será exposta em um editorial inovador e que 
acompanha as tendências do mercado.
 
10 | Ecologicamente correta
As empresas social e ambientalmente responsáveis, têm junto aos leitores, uma possibilidade de interlocução nessa causa. E a Revista 
Empresário S/A é por isso, um veículo importante dentro de planos de mídia para campanhas de sustentabilidade e responsabilidade social. 
Além de já trazer uma série de reportagens especiais relacionadas a este tema, a Revista conta agora com uma nova coluna que cobre a 
pauta Sustentabilidade.
 
11 | Complemento das ações de comunicação
O setor de comunicação e marketing das grandes empresas, é fundamental para sua imagem e reputação, e consequentemente, para seus 
resultados financeiros. Falar com um público seleto, qualificado e multiplicador, potencializa todo o esforço das outras ações da empresa 
diante da opinião pública.
 
12 | A Revista Empresário S/A é assunto entre os profissionais
Como notória e singular publicação do segmento, a Revista Empresário S/A, não é apenas lida, mas comentada entre as grandes empresas, 
profissionais renomados e no meio editorial. Nossas matérias perduram entre os leitores, durante todo o mês de sua edição, se extendendo 
às próximas,  e devido a isso, criamos o Espaço do Leitor, no intúito de atender aos leitores que desejam criar fóruns de debates e maior 
explanação sobre nossas boas matérias.



NÃO DEIXE DE INVESTIR 
EM SUA EMPRESA



ALGUNS DOS NOSSOS ANUNCIANTES:

A EMPRESÁRIO S/A, tem como foco principal 
temas ligados ao Empreendedorismo Jovem, 
Tecnologia e Negócios. Nosso veículo engloba 
novidades nesses três segmentos, além de 
cases de sucesso de empresas e 
empreendedores, pesquisas e estatísticas em 
ramos do mercado - indústria, comércio e 
serviços.



TA
BE

LA
 A

NÚ
NC

IO
S



DUPLA ABERTURA R$ 3.000,00/CADA

4 ED. 3 ED. 2 ED. 1 ED.

R$ 3.200,00/CADA R$ 3.350,00/CADA R$ 3.500,00/CADA

CONTRA CAPA EXT. R$ 3.000,00/CADA R$ 3.200,00/CADA R$ 3.350,00/CADA R$ 3.500,00/CADA

CONTRA CAPA INT. R$ 2.550,00/CADA R$ 2.685,00/CADA R$ 2.825,00/CADA R$ 3.000,00/CADA

PÁGINA DUPLA R$ 2.550,00/CADA R$ 2.685,00/CADA R$ 2.825,00/CADA R$ 3.000,00/CADA

1 PÁGINA R$ 1.500,00 R$ 1.600,00 R$ 1.700,00 R$ 1.800,00

1/2 PÁGINA R$ 990,00 R$ 1.050,00 R$ 1.100,00 R$ 1.150,00

COLUNA R$ 400,00 R$ 425,00 R$ 450,00 R$ 475,00

RODAPÉ R$ 350,00 R$ 370,00 R$ 385,00 R$ 400,00



CONDIÇÕES DE 
COMERCIALIZAÇÃO
• LAYOUT DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE;
• SUJEITO A DISPONIBILIDADE NA EDIÇÃO;
• O LAYOUT DO ANÚNCIO DEVERÁ SER ENTREGUE EM COREL 
OU JPEG EM ALTA RESOLUÇÃO;


