
M í d i a  K i t



SomoS uma 
MULtiPLataFORMa
formada por
REViSta,
SitE e
Mídia SOCiaL.



SomoS o úniCO VEíCULO
capaz de UniR  
tOdaS aS MídiaS
em um Só lugar.

líder abSoluto em 
GERaÇÃO dE COntEúdO
para o público final,
com abrangência em
tOdO O BRaSiL.



porque não SomoS
apenaS uma REViSta,
SomoS uma POtênCia
na GERaÇÃO dE COntEúdO.

22.000 visitantes únicos
120.000 pageviews

105.000  
leitores

+ 350.000 
seguidores

18.000/ mês 
revistas

8.400 
cadastrados

10 guias impressos + 
15 e-books por ano



MULHERES
68%

CLASSE A
36%

HOMENS
32%

CLASSE B
52%

30 A 45 ANOS
38%

VIAJA 2x + ANO
65%

46+ ANOS
52%

ENS. SUPERIOR
52%

perfil da aUdiênCia (REViSta)

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

1%

9%
14%

26%

50%



 Viagens

 Criação de conteúdo (Branded Content)

 Publicação na revista e no nosso site

 Divulgação em nossas mídias sociais

 Projetos especiais e customizados

 Entrevistas com conteúdo e muita informação

 Criação de vídeos comerciais publicados em nossos canais

 Anúncios em mídia impressa e digital

 Guias impressos e e-books

o que fazemoS juntoS, 
pela Sua marca



 Conteúdo escrito por jornalistas experientes 

 Informação dada por quem REALMENTE visitou o destino

 Imparcialidade na informação

 Não aceitamos a publicação de conteúdo pago*

 Fornecemos muito mais informações do que opinião.

por que confiar noS 
produtoS Viajar?

 65% viajam pelo menos 2 vezes ao ano

 45% associam gastronomia a turismo

 92% viajam para um novo destino a cada ano

 85% têm como maior preocupação a hospedagem

 35% já viajaram em classe executiva nos últimos 2 anos

HábitoS doS 
noSSoS SeguidoreS

* todos os conteúdos patrocinados levam a informação PubliViajar



ValoreS (r$) VálidoS até dezembro/2021

ValoreS (r$) VálidoS até dezembro/2021

ValoreS (r$) VálidoS até dezembro/2021

tabela de publicidade 

tabela mídiaS SociaiS 

outroS eSpaçoS

  4a capa (20,2 x 26,6cm).......................45.000 

  Página simples (20,2 x 26,6cm)...........38.000 
 

  Página dupla (40,4 x 26,6cm)..............60.000

  Página dupla (abertura) (40,4 x 26,6cm)...66.000 

  1/2 página horizontal (20,2 x 13,3cm) 22.000 

  1/3 página vertical (6,7 x 26,6cm)........16.000 

  Publieditorial...........(acrescentar 25% ao valor)

  Post Stories Instagram...................R$ 600,00
 

  Post feed Instagram ...................R$ 1.600,00
 

  Post feed Facebook...................R$ 1.200,00

  Inserção de banner (960 x 90 pixels) na newsletter........R$ 4.000,00 

  Inserção de banner no site (340 x 450 pixels) por 30 dias.......R$ 5.000,00

  Banner no App da revista Viajar por 30 dias........R$ 4.000,00

  Inserção página simples por fascículo da Coleção Viajar Pelo Brasil...R$ 13.600,00

  Produção de e-book com 20 telas ou mais distribuído 
via site da revista Viajar......R$ 38.000,00



Rua José Ramon Urtiza, 209 | Conjunto 22 A |  São Paulo - SP  |  CEP: 05717-270

 revistaviajarpelomundo  |   revistaviajar  |   www.revistaviajar.com.br

 + 55 11 98145-7822  |  publicidade@racmidia.com.br


