
DIGITAL

ATENÇÃO
NAS MÍDIAS DIGITAIS, OS DESCONTOS 

DIFEREM DOS PRATICADOS NA 

MÍDIA IMPRESSA. 

CONSULTE-NOS.  



Plásticos em Revista Digital

Plásticos em Revista é a mais antiga publicação de seu segmento, contabilizando 

51 anos e mais de 590 edições ininterruptas. Sua marca registrada são suas 

reportagens e as análises que primam pela abordagem ágil e diferenciada.

Provedora de conteúdo, desenvolveu produtos para os anunciantes em 

plataformas digitais para seus leitores e compartilhadas em mídias 

sociais e segmentadas em seu público alvo. Audiências com credibilidade 

e procedência que conferem valor agregado às marcas, produtos e serviços.

Plásticos em  Revista Digital, onde publicidade é informação e conteúdo.



Produtos Digitais

Vídeo e ou apresentação institucional veiculado mensalmente na home

da Plásticos em Revista.

Banner na Newsletter.

Divulgação na revista impressa, online, e nas mídias sociais.

Veiculação em nosso canal no youtube.

Visita à fábrica

4 - 6 minutos.

Material fornecido pelo cliente:  broadcasting, media player, avi ou flash.

Período: Mensal. 

Audiência digital atual sob consulta.

Valor: R$ 2.100,00.

Condições de pagto: 15 dias após a veiculação.

Características deste produto:

Contrapartidas



Produtos Digitais

Visita à fábrica

Web Entrevista

Visita à Fábrica
Show
Room

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Aliquam eu gravida urna. 

Aenean eget ligula vulputate, eleifend nunc 

accumsan, lacinia dui. Aliquam ut convallis 

mauris. Integer nec imperdiet nibh. Ut fringilla 

justo et odio tempor, sed tempus turpis 

vestibulum. Pellentesque pretium aliquam 

massa, convallis condimentum sapien. 

Aliquam scelerisque, erat sit amet dictum 

volutpat, lorem massa tempor diam, vel 

porttitor diam enim a mauris. In hac habitasse 

platea dictumst. Vivamus molestie purus 

tempor lacus adipiscing dapibus. In interdum 

interdum consequat. Phasellus lobortis diam 

velit, ut euismod justo volutpat vulputate.

Nullam bibendum, eros in consectetur 

consectetur, dui elit hendrerit leo, placerat 

imperdiet arcu elit eu lectus. Nullam libero 

turpis, fringilla non tortor nec, feugiat mattis 

purus. Morbi dictum porttitor est et gravida. 

Pellentesque ornare, tellus ac facilisis mollis, 

odio risus blandit quam, id posuere mi est et 

felis. Vivamus quis dolor justo. Proin justo 

arcu, hendrerit at pellentesque eget, tristique 

ac leo. Interdum et malesuada fames ac ante 

ipsum primis in faucibus. Sed commodo 

vulputate libero vel interdum. Etiam risus dolor, 

accumsan vitae ultricies vel, elementum sed 

tellus. Donec ut diam erat. Nunc et tristique 

turpis, et malesuada neque. Etiam lobortis id 

neque a lacinia. Integer consequat sollicitudin 

Mauris facilisis erat ante, at condimentum nisi 

aliquam vestibulum. Curabitur eget tempor 

enim, ac adipiscing odio. Ut dictum dolor quis 

posuere cubilia Curae; Morbi interdum urna 

non blandit suscipit. Sed vitae auctor nisl, ac 

feugiat tellus. Mauris blandit blandit justo at 

dignissim.

Aenean et tellus vehicula, faucibus metus id, 

condimentum sapien. Pellentesque habitant 

morbi tristique senectus et netus et malesuada 

fames ac turpis egestas. Mauris id enim lacus. 

Vivamus in pulvinar nisi. Nam in fermentum 

diam. Integer eu condimentum nisi. Integer 

quam ante, vehicula ut imperdiet eget, 

commodo vel eros. Nulla ut ante eget erat 

malesuada ultricies non a lorem. Donec 

hendrerit mattis nisi id tincidunt. Quisque 

neque mauris, posuere a lacus quis, tempus 

congue nunc. Morbi eu vehicula ante. 

Suspendisse potenti. Duis ut venenatis mi, non 

bibendum turpis.

Donec scelerisque dapibus bibendum. 

Vestibulum pellentesque tellus libero, quis 

consectetur ante scelerisque sed. Sed 

bibendum ultrices dui, nec lacinia eros 

dignissim sed. Phasellus tempor felis massa, 

in tincidunt tellus aliquam a. Donec malesuada 

malesuada nulla eu viverra. In dignissim 

laoreet massa ac porttitor. Interdum et 

malesuada fames ac ante ipsum primis in 

faucibus. Quisque volutpat pulvinar ipsum, id 

porta libero. Morbi eget egestas ligula, in 

consequat enim. Fusce eget lobortis mi. Donec 

consectetur ipsum non libero mollis, vel blandit 

lorem laoreet. Vestibulum quis rutrum tortor. 

Morbi non dapibus lorem, at lacinia odio

News Letter

Apoio
Web

Entrevista

Newsletter



Produtos Digitais

Galeria de fotos de produtos, com texto de até 600 dígitos e 06 fotos de produtos

fornecidos, com chamada em square banner na home.

Seção para anunciar lançamento, linha de produtos, suas formas, 

embalagens e material de apoio.

Banner na Newsletter - 102x93 pixels - jpg

Divulgação na revista impressa, online e nas mídias sociais.

Show Room Plásticos em Revista

Características deste produto:
 

Período: Mensal. 

Audiência digital atual sob consulta.

Valor: R$ 1.050,00.

Condições de pagto: 15 dias após a veiculação.

Contrapartidas



Produtos Digitais

Show Room

Web Entrevista

Visita à Fábrica
Show
Room

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Aliquam eu gravida urna. 

Aenean eget ligula vulputate, eleifend nunc 

accumsan, lacinia dui. Aliquam ut convallis 

mauris. Integer nec imperdiet nibh. Ut fringilla 

justo et odio tempor, sed tempus turpis 

vestibulum. Pellentesque pretium aliquam 

massa, convallis condimentum sapien. 

Aliquam scelerisque, erat sit amet dictum 

volutpat, lorem massa tempor diam, vel 

porttitor diam enim a mauris. In hac habitasse 

platea dictumst. Vivamus molestie purus 

tempor lacus adipiscing dapibus. In interdum 

interdum consequat. Phasellus lobortis diam 

velit, ut euismod justo volutpat vulputate.

Nullam bibendum, eros in consectetur 

consectetur, dui elit hendrerit leo, placerat 

imperdiet arcu elit eu lectus. Nullam libero 

turpis, fringilla non tortor nec, feugiat mattis 

purus. Morbi dictum porttitor est et gravida. 

Pellentesque ornare, tellus ac facilisis mollis, 

odio risus blandit quam, id posuere mi est et 

felis. Vivamus quis dolor justo. Proin justo 

arcu, hendrerit at pellentesque eget, tristique 

ac leo. Interdum et malesuada fames ac ante 

ipsum primis in faucibus. Sed commodo 

vulputate libero vel interdum. Etiam risus dolor, 

accumsan vitae ultricies vel, elementum sed 

tellus. Donec ut diam erat. Nunc et tristique 

turpis, et malesuada neque. Etiam lobortis id 

neque a lacinia. Integer consequat sollicitudin 

Mauris facilisis erat ante, at condimentum nisi 

aliquam vestibulum. Curabitur eget tempor 

enim, ac adipiscing odio. Ut dictum dolor quis 

posuere cubilia Curae; Morbi interdum urna 

non blandit suscipit. Sed vitae auctor nisl, ac 

feugiat tellus. Mauris blandit blandit justo at 

dignissim.

Aenean et tellus vehicula, faucibus metus id, 

condimentum sapien. Pellentesque habitant 

morbi tristique senectus et netus et malesuada 

fames ac turpis egestas. Mauris id enim lacus. 

Vivamus in pulvinar nisi. Nam in fermentum 

diam. Integer eu condimentum nisi. Integer 

quam ante, vehicula ut imperdiet eget, 

commodo vel eros. Nulla ut ante eget erat 

malesuada ultricies non a lorem. Donec 

hendrerit mattis nisi id tincidunt. Quisque 

neque mauris, posuere a lacus quis, tempus 

congue nunc. Morbi eu vehicula ante. 

Suspendisse potenti. Duis ut venenatis mi, non 

bibendum turpis.

Donec scelerisque dapibus bibendum. 

Vestibulum pellentesque tellus libero, quis 

consectetur ante scelerisque sed. Sed 

bibendum ultrices dui, nec lacinia eros 

dignissim sed. Phasellus tempor felis massa, 

in tincidunt tellus aliquam a. Donec malesuada 

malesuada nulla eu viverra. In dignissim 

laoreet massa ac porttitor. Interdum et 

malesuada fames ac ante ipsum primis in 

faucibus. Quisque volutpat pulvinar ipsum, id 

porta libero. Morbi eget egestas ligula, in 

consequat enim. Fusce eget lobortis mi. Donec 

consectetur ipsum non libero mollis, vel blandit 

lorem laoreet. Vestibulum quis rutrum tortor. 

Morbi non dapibus lorem, at lacinia odio
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Produtos Digitais

Espaço para informes em página exclusiva com texto e foto de lançamentos,

informes com chamada de banner half square na home.

Divulgação na revista impressa, online e nas mídias sociais.

Publinforme Plásticos em Revista

Características deste produto:

1 lauda de texto, logo, foto fornecidos e links.

Período: Mensal. 

Audiência sob consulta.

Valor: R$ 2.000,00. 

Condições de pagto: 15 dias após a veiculação.

Contrapartidas



Produtos Digitais

Disparo de e-mail marketing exclusivo para banco de dados da Plásticos 

em Revista com cobertura nacional.

E-mail Marketing Plásticos em Revista

1 HTML fornecido de 800x1.100 pixels.

Período:  Por 2 envios.

Audiência digital atual sob consulta.

Valor: R$ 980,00 por 2 envios.

Condições de pagto: 15 dias após a veiculação.

Característica deste produto:



Produtos Digitais

1 página de anúncio com link na abertura da Plásticos em Revista digital.

Anúncio Digital Plásticos em Revista

1 página 21 x 28 cm em PDF.

Audiência digital atual sob consulta.

Valor: R$ 2.100,00 por edição.

Condições de Pagamento: 15 dias após a veiculação.

Características deste produto:

Contrapartidas



Produtos Digitais

Banner em nossa Newsletter Semanal e Half Banner Mensal no site. 
Uma dobradinha  digital exclusiva  para o mailing da Plásticos em Revista.
Opt-in diferenciado e qualificado, com cobertura nacional.

Newsletter Plásticos em Revista

1 Half Banner Mensal .

1 Banner semanal na newsletter (total de 5 no mês)

Audiência digital: sob consulta. 

Valor: R$ 1.960,00 

Condições de pagto: 15 dias após a veiculação

Característica deste produto:



Produtos Digitais

• Seminários online e ao vivo  para nossos leitores
• Apresentações, lançamentos, e-learning, para sua 
   marca, produtos e ou serviços
• Duração estimada de 20 a 30 minutos
• Veiculação posterior em nossa página especifica 
• Gravação do webinar
• Clique aqui e saiba o passo a passo

Webinars Plásticos em Revista

• Banner em nosso site
• Convite por e-mail marketing da editora
• Convite na revista impressa
• Veiculação do webinar em nossa página, por 3 meses
• Gravação do webinar para o cliente
• Banco de dados de quem assistiu
• Material da apresentação( vídeo,ppt,outros) fornecido, ou sob consulta
• Audiências e valores – sob consulta

Características deste produto: 



Produtos Digitais

Banners

Tamanho: 728 x 90 px
Peso máximo: 40 kb
Tipo do arquivo: 
• swf (flash) 
• gif (imagem animada) 
• jpg (imagem estática)
Valor:
R$ 1.050,00.
Para 30 dias de inserção.

Super Banner

Tamanho: 240 x 90 px
Peso máximo: 20 kb
Tipo do arquivo: 
• swf (flash) 
• gif (imagem animada) 
• jpg (imagem estática)
Valor:
R$ 500,00.
Para 30 dias de inserção.

Half Super Banner

Half Super
Banner

Square

Half Square

Audiência digital: sob consulta.

Super Banner



Half Super
Banner

Produtos Digitais

Banners

Tamanho: 250 x 250 px
Peso máximo: 40 kb
Tipo do arquivo: 
• swf (flash) 
• gif (imagem animada) 
• jpg (imagem estática)
Valor:
R$ 750,00.
Para 30 dias de inserção.

Square

Tamanho: 250 x 60 px
Peso máximo: 20 kb
Tipo do arquivo: 
• swf (flash) 
• gif (imagem animada) 
• jpg (imagem estática)
Valor:
R$ 400,00.
Para 30 dias de inserção.

Half Square

Half Square

Square

Super Banner

Audiência digital: sob consulta.



Produtos Digitais

Audiência Qualificada.

Conteúdo com 51 anos.

Procedência, confiabilidade na informação.

Ampliação no varejo da audiência (crescimento orgânico digital).

Segmentação com público B2B com quem realmente decide.

Compartilhamento nas mídias sociais.

Aumento da indexação e resultados concretos.

Relatórios mensais de audiência + métricas de resultados.

Metade de custo por audiência.

Diferenciais.

Diferenciais

 Nós agregamos novos valores.

Projetos especiais sob consulta.



Fale Conosco.

 11 3666-8301

www.plasticosemrevista.com.br

EDITORA
DEFINIÇÃO

e-mail: marketing@definicao.com.br
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