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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 55 anos e mais de 
600 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.

/plasticosemrevista /RevistaPlastico/plasticos-em-revistawww.plasticosemrevista.com.br

PACOTE PLÁSTICOS EM REVISTA* 
Audiência Anual

Visualizações (newsletter + site) total: 197.272
Usuários/cadastrados/total: 35.718  

(9.000 mailing mais cerca de 26.500 – usuários únicos)

*Dados 2017 – Fontes Locaweb e Google Analytics



Produtos Digitais

VISITA à fÁbRICA

 � Vídeo e ou apresentação institucional 
veiculado mensalmente na home da 
Plásticos em Revista.

 � Banner na Newsletter.

 � Divulgação em nossas mídias sociais.

 � Veiculação em nosso canal no 
youtube.

Características deste produto

 � 4 - 6 minutos.

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

 � Período: Mensal.

 � Valor: Sob consulta.

 � Condições de pagto: 15 dias  
após a veiculação.

bANNER

VÍDEO

SITE NEWSLETTER

IMAgENS ILuSTRATIVAS. OS LOCAIS DE INSERÇÃO DOS ARquIVOS PODEM SOfRER VARIAÇõES.



Produtos Digitais

ShOW ROOM

 � 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  
250x90 pixels - jpg

 � Divulgação em nossas mídias sociais.

Características deste produto

 � Material fornecido pelo cliente.

 � Período: Mensal.

 � Valor: R$ 1.260,00.

 � Condições de pagto: 15 dias  
após a veiculação.

bANNER

SITE NEWSLETTER

IMAgENS ILuSTRATIVAS. OS LOCAIS DE INSERÇÃO DOS ARquIVOS PODEM SOfRER VARIAÇõES.

bANNER



Produtos Digitais

PubLINfORME

 � Espaço para informes em página 
exclusiva com texto e foto de 
lançamentos, informes com chamada 
de banner half square na home.

 � Inserção do conteúdo na seção de 
notícias “Em tempo real” e divulgação 
na newsletter da semana.

 � Divulgação em nossas mídias sociais.

Características deste produto

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

 � Período: Mensal (banner e página).

 � Valor: Sob consulta.

 � Condições de pagto: 15 dias  
após a veiculação.

NEWSLETTER

IMAgENS ILuSTRATIVAS. OS LOCAIS DE INSERÇÃO DOS ARquIVOS PODEM SOfRER VARIAÇõES.

SITE | home

bANNER

SITE | página exclusiva

Publinforme



Produtos Digitais

E-MAIL MARkETINg

 � Disparo de e-mail marketing 
exclusivo para banco de dados da 
Plásticos em Revista com cobertura 
nacional.

Características deste produto

 � 1 HTML fornecido pelo cliente 
com 700 pixels de largura.

 � Período: 2 envios.

 � Valor: R$ 1.176,00 por 2 envios.

 � Condições de pagto: 15 dias  
após a veiculação.

NEWSLETTER

IMAgEM ILuSTRATIVA.



Produtos Digitais

ANúNCIO DIgITAL

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

Características deste produto

 � 1 página 21 x 28 cm em PDF.

 � Valor: R$ 2.520,00 por edição.

 � Condições de pagto: 15 dias  
após a veiculação.

SITE



Produtos Digitais

NEWSLETTER

 � 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.

Características deste produto

 � 1 Banner semanal na newsletter 
(total de 4 no mês).

 � 1 Half Banner Mensal.

 � Valor: R$ 2.352,00.

 � Condições de pagto: 15 dias  
após a veiculação.

bANNER

NEWSLETTER

IMAgENS ILuSTRATIVAS. OS LOCAIS DE INSERÇÃO DOS ARquIVOS PODEM SOfRER VARIAÇõES.

hALf 
bANNER

SITE



Produtos Digitais

WEbINARS

 � 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.

Características deste produto

 � 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.

 � Valores – sob consulta. IMAgEM ILuSTRATIVA



Produtos Digitais

bANNERS

Super banner

 � Tamanho: 728x90 px.

 � Peso máximo: 40 kb.

 � Tipo do arquivo: gif animado ou jpg.

 � Valor: R$ 1.260,00.

half Super banner

 � Tamanho: 240x90 px.

 � Peso máximo: 20 kb.

 � Tipo do arquivo: gif animado ou jpg.

 � Valor: R$ 600,00.

 � Período: 30 dias.

SuPER bANNER hALf SuPER 
bANNER

SITE



Produtos Digitais

bANNERS

Square banner

 � Tamanho: 250x250 px.

 � Peso máximo: 40 kb.

 � Tipo do arquivo: gif animado ou jpg.

 � R$ 900,00.

half Square banner

 � Tamanho: 250x60 px.

 � Peso máximo: 20 kb.

 � Tipo do arquivo: gif animado ou jpg.

 � Valor: R$ 520,00.

 � Período: 30 dias.

SquARE 
 bANNER

hALf SquARE 
 bANNER

SquARE 
 bANNER

hALf SquARE 
 bANNER

SITE



Produtos Digitais

DIfERENCIAIS

 � Audiência Qualificada.

 � Conteúdo com 55 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.
Projetos especiais sob consulta.

Nós agregamos novos valores.

fale Conosco
Telefone: 55 11 3666-8301
E-mail: comercial@definicao.com.br/plasticosemrevista

/RevistaPlastico

/plasticos-em-revista

www.plasticosemrevista.com.br

digital


