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Especial Vinhos
Produzido pela revista líder do segmento do país e referência no
mercado da enogastronomia.
A proposta desta revista é apresentar o que há de melhor no universo
dos vinhos, para um leitor “Especializado”. Com fotos especiais, design
moderno e matérias exclusivas, estas edições trazem informações
pertinentes e atualizadas a respeito deste segmento, bem como
rankings e análises de diversos rótulos.

Não perca a chance de degustar uma ótima
oportunidade de investimento!

Trimestral

25 mil
exemplares

20,5 x 27,5 cm

Nacional

Periodicidade

Tiragem

Medida

Circulação

Revista oficial da ExpoVinis: a maior feira de vinhos da América Latina.

Editorial Especial Vinhos
Principais Seções

A única revista que
compra os vinhos
que degusta

Ranking de vinhos
Análise de diversos rótulos
Premiação da carta de vinhos
Divulga todas as importadoras
A revista com o maior número
de vinhos degustados
O mais completo caderno de
vinhos da imprensa brasileira
Os melhores jornalistas
experts brasileiros

e

A única revista brasileira a ter colunistas estrangeiros
Fotos especiais
Design moderno
Matérias Exclusivas
Informações atualizadas
Respeito do segmento

Formatos Especiais
Sobrecapa
Já pensou em ter o seu anúncio
sendo visto até mesmo antes das
principais matérias da revista?
Anunciando na sobrecapa, você
coloca seu serviço ou produto em
um local destacado dentro do
espaço mais nobre da revista.
Pode ser impressa frente e verso.

Observações Gerais
Preços e medidas sob consulta. O Material deve passar pela aprovação da Redação da revista Prazeres da Mesa.

Especial Vinhos Tabela de Preços 2015

Dupla de Abertura

1 página

1 /3

Indeterminada

1/2

página

3ª Capa

4ª Capa

R$ 23.000,00

R$ 28.000,00

Horizontal

R$ 30.000,00

R$ 20.000,00

Observações Gerais

R$ 10.000,00

R$ 8.000,00

Contato Comercial

Tabela com vigência a partir de janeiro de 2015.
Versão I em 06/01/2015.

Departamento de Publicidade

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

Tel. (11) 3023-5509 Ramal: 237

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

Estela Brussolo – Gerente de Publicidade

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

