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Multiplataforma
A Prazeres da MESA é hoje a mais
dinâmica produtora de conteúdo de
gastronomia, em várias plataformas,
e a maior produtora de eventos de
gastronomia do Brasil.
É a criadora do MESA ao Vivo, o
modelo de evento que se propõe a
criar uma edição da revista Ao Vivo,
com a participação do público,
parceiros, chefs e educadores – hoje
reproduzida em mais 7 capitais
brasileiras e em Portugal.
Criadora do MESA Tendências, o
Congresso
Internacional
de
Gastronomia mais importante da
América Latina. Em São Paulo, a
união destes dois eventos e mais
MESA na Cidade (um festival de
jantares pela cidade) e do MESA no
Cinema resulta na Semana MESA
SP, com atividades voltadas para a
valorização
da
gastronomia
brasileira e o intercâmbio com chefs
internacionais e regionais.

2

MESA TENDÊNCIAS
Produzida pela revista líder do segmento do país e referência
no mercado da enogastronomia.
A revista é uma publicação bilíngue, que apresenta as novas
tendências do mundo da enogastronomia nacional e
internacional.
Com fotos especiais, design moderno e matérias exclusivas, a
revista MESA Tendências traz informações pertinentes e
atualizadas a respeito deste segmento.
Não perca a chance de degustar uma ótima oportunidade de
investimento!

Semestral

3 mil
exemplares

26 x 31 cm

Periodicidade

Tiragem

Medida

Editorial MESA Tendências
Principais Seções
SÓLIDO · LÍQUIDO · GASOSO
Notas exclusivas onde produtos, bebidas,
equipamentos, utensílios, ferramentas,
acessórios, serviços e ideias serão apresentados ao mercado e aos seus profissionais.

ORIGEM/DOSSIÊ
A história completa, as características e as técnicas desenvolvidas
anos a fio serão contadas aqui em detalhes, com o cuidado e
profundidade que visa “esgotar” o tema.

O mundo da gastronomia é inquieto.
Busca novos ingredientes, sabores, aromas
e formas diferentes.

Editorial MESA Tendências
Principais Seções
PERFIL
Um perfil abrangente que atualize o
trabalho do Chef e antecipe as tendências e
as suas novas criações, preocupações e
pesquisas. Um ensaio fotográfico exclusivo.

Editorial MESA Tendências
Principais Seções
PROFISSÃO
A ciência -- e os segredos -- dos grandes
menus degustação, que têm a capacidade
de fazer brilhar ou de apagar de vez a estrela
de um chef de cozinha.

COTA APOIO EDUCACIONAL
Assinatura com logo de “Apoio Educacional” na revista
Dupla de Abertura

4ª Capa

01 página dupla ou 4ª capa

INVESTIMENTO R$ 25.000,00

200 exemplares da revista MESA Tendências

COTA APOIO INSTITUCIONAL
Assinatura com logo de “Apoio Institucional” na revista
Dupla de Abertura

4ª Capa

01 página dupla ou 4ª capa

INVESTIMENTO R$ 25.000,00

200 exemplares da revista MESA Tendências

COTA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
Assinatura com logo de “Apoio Especial” na revista
3ª Capa

3ª Capa ou a 1ª página ímpar

INVESTIMENTO R$ 17.000,00

100 exemplares da revista MESA Tendências

MESA Tendências Tabela de Preços 2015
Estrutura:
80-100 páginas de miolo 95g
Capa: cartão 230g

Dupla de Abertura

52 x 31 cm
R$ 20.000,00

1 página
Indeterminada

3ª Capa

4ª Capa

R$ 15.000,00

R$ 16.000,00

26 x 31 cm
R$ 12.000,00

Observações Gerais

Distribuição:
800 exemplares
mailing chefs nacionais e
internacionais
500 a 1000 exemplares
Patrocinadores
1.500 a 2.000 exemplares
Bancas especiais e livrarias

Contato Comercial

Tabela com vigência a partir do mês de janeiro de 2015.
Versão em 30/01/2015.

Departamento de Publicidade

Nos casos de determinação de espaço, favor acrescentar 20% no valor da página.

Tel. (11) 3023-5509 Ramal: 235

Acrescentar 5mm de sangria, mais a marca de corte.
O Arquivo deverá ser fechado em PDF com no mínimo 300 dpi´s + prova digital. Os
anúncios com exibição de bebida alcoólica (mesmo não sendo produto a ser
vendido), favor acrescentar "Beba com moderação".

Rua Andrade Fernandes, 283 - Alto de Pinheiros - SP
E-mail: luciana@4capas.com.br

Luciana De Felice – Gerente de Publicidade

