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UM UNIVERSO DE OPORTUNIDADES PARA QUEM REALIZA E PARA SUA MARCA REALIZAR! 
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SOBRE

Somos a QUEM REALIZA, 
uma comunidade forma-
da por pessoas de ati-
tude, bom gosto e que 

buscam experiências exclusivas 
em gastronomia, moda, beleza, 
decoração, eventos, cultura e via-
gens. Com gostos requintados e 
sempre antenados em tendências 
mundiais este seleto público exige 
informações a altura de suas vi-
vências ao redor do mundo.
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REVISTA IMPRESSA

A Quem Realiza explora as-
suntos relevantes para o 
público AAA, com diagra-
mação diferenciada, con-

teúdo abrangente, rica comunicação 
visual e textos objetivos. A identidade 
sofisticada da publicação se completa 
com o hot stamp na capa.

Os leitores da Quem Realiza buscam 
conteúdo de qualidade, são formado-
res de opinião e grandes consumidores 
em diversos segmentos, como tecno-
logia, negócios, turismo, saúde, design, 
gastronomia, moda, beleza, arte, cultu-
ra e lifestyle.
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EDITORIAL PREMIUM:
Reunimos marcas consagradas, que juntas proporcionam sinergia com experiências incríveis do universo premium 
da Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP). 
Dedicamos nossa excelência editorial, com expertise no setor, para produção de diversos temas, mantendo o leitor 
sempre atualizado das tendência da região, do Brasil e do mundo. 
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Com 4 edições anuais, a revista 
impressa é lançada em eventos 
na RMRP, como lançamento 
de produtos, encontros de 
relacionamento e negócios, ou 
descontraídos Happy Hours 
organizados pelo Grupo Mídia para 
reunir personalidades de nossa 
região, sempre com a cobertura em 
vídeo e fotos das nossas equipes 
Realiza Play e TV Realiza.

LANÇAMENTO
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POR QUE ANUNCIAR NA REVISTA QUEM REALIZA ?
A Quem Realiza é fonte de informação essencial para o público seleto e exclusivo, abordando assuntos estratégicos 
da diversos setores da economia da RMRP. A revista é direcionada para público AAA, admiradores de produtos e 
marcas de luxo, apaixonados por leituras sobre comportamento, bem-estar, turismo, alta gastronomia, arquitetura, 
entre outras temáticas. Os leitores são empresários e profissionais liberais de diversos ramos.
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LEITORES POR EDIÇÃO
• 10.000 exemplares direcionados
• Jornalismo dinâmico: matérias de rápida leitura
• Jornalismo limpo: temos liberdade de expressão
• Alcance: cada exemplar é visto por uma média 

de 4 pessoas, totalizando 40.000 leitores diretos
• Foco no leitor: revista de conteúdo
• Circulação Trimestral
• Versão digital com alto índice de acesso
• Disparo de Newsletter da revista na 

versão digital e e-mail marketing para 
um mailing com mais de 30.000 contatos 
qualificados
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DISTRIBUIÇÃO
• Consultórios Médicos 
• Laboratórios de Exames 
• Hospitais
• Clínicas de Estética 
• Salões de Beleza 
• Academias
• Centros Empresariais  
• Escritórios de Advocacia 
• Escritórios de Engenharia 
• Escritórios de Arquitetura 
• Hotéis 
• Shoppings
• Agências de Comunicação 
• Assessorias de Imprensa
• Condominios verticais e horizon-

tais na Zona Sul
 • Estabelecimentos Comerciais Zona Sul
 • Escolas e faculdades
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PERFIL DO LEITOR

Mulheres ..................................................... 45%
Homens ....................................................... 55%
Classe A ....................................................... 85%
Classe B ....................................................... 15%

FAIXA ETÁRIA
Até 20 anos .................................................. 2%
20 a 24 anos .............................................. 18%
25 a 34 anos .............................................. 36%
35 a 44 anos .............................................. 40%
45 anos ou mais .........................................4 %

PERFIL DO LEITOR
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ANÚNCIO
R$ 22.118,80
R$ 20.108,00
R$ 11.154,00
R$ 1.940,40

Página determinada: acréscimo de 20%
Projetos especiais sob consulta

• Formato: 23 x 27,5 cm • Lombada quadrada • Capa com Hot Stamp

- 4ª capa
- Página Dupla: (46cm x 27,5 cm)
- Página Simples: (23 cm x 27,5 cm)
- Módulo editorial

5 mm de sangria
Arquivos em JPG ou PDF
Resolução: 300 DPI’s
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EDIÇÕES ANTERIORES
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CRONOGRAMA DAS EDIÇÕES

MARÇO JUNHO SETEMBRO DEZEMBRO
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5ª edição do Villa in FestaConheça a história e trabalho único da 
Diodato Alfaiataria

Inaugurações na Sociedade Portuguesa de 
Beneficência de Ribeirão Preto

PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS

VÍDEO
Plataforma que permite que as soluções de nossos clientes possam ser mostradas com detalhes e riqueza 

na explicação, de forma institucional. Os vídeos de nossos parceiros são disponibilizados em nossa página do 
Youtube, no Portal Quem Realiza e também em nossas Newsletters.

https://grupomidia.com/revista-realizapremium/inauguracoes-na-sociedade-portuguesa-de-beneficencia-de-ribeirao-preto/
https://grupomidia.com/revista-realizapremium/inauguracoes-na-sociedade-portuguesa-de-beneficencia-de-ribeirao-preto/
https://grupomidia.com/revista-realizapremium/gianpaolo-barbieratto-villa-in-festa/
https://grupomidia.com/revista-realizapremium/gianpaolo-barbieratto-villa-in-festa/
https://grupomidia.com/revista-realizapremium/conheca-a-historia-e-trabalho-unico-da-diodato-alfaiataria/
https://grupomidia.com/revista-realizapremium/conheca-a-historia-e-trabalho-unico-da-diodato-alfaiataria/
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quemrealiza.com.br

O Portal Quem Realiza traz notícias sobre 
o mercado de luxo do país e do mundo. 
Entre os temas abordados estão gas-

tronomia, educação, arquitetura, entretenimento, 
tecnologia, turismo, moda, entre outros.

O portal é fomentado constantemente  e, além 
de matérias, também traz vídeos com entrevis-
tas exclusivas.

▪ Revista Impressa Trimestral
▪ Portal de Conteúdo
▪ Redes Sociais
▪ Newsletters
▪ Eventos Presenciais

CONTEÚDO MULTICANAL

0NLINE

http://www.quemrealiza.com.br


mídia kit 2019

AS FERRAMENTAS DE DIVULGAÇÃO DA COMUNIDADE QUEM REALIZA PERMITEM QUE 
A CAMPANHA DO CLIENTE CHEGUE ATÉ O PÚBLICO QUE DESEJA ATINGIR.

PRODUTOS

• Newsletter – Correspondência eletrônica se-
manal, enviada a uma base de dados qualifica-
da e interessada nas novidades divulgadas pelo 
Portal Quem Realiza.  São divulgadas notícias re-
levantes, entrevistas, vídeos e também material 
de parceiros.

• Email MKT - Permite que nossos clientes di-
vulguem seus produtos, serviços e eventos de 
forma segmentada.

• Webcast - Customizados podem ser entre-
gues ao vivo ou por demanda e é a melhor pla-
taforma para demonstrar os benefícios de seu 
serviço ou produto. São vídeos disponibilizados 
no portal com demonstração de produtos, re-
portagens ou casos de sucesso, histórias sobre 
o desenvolvimento e trajetória de sua empresa 
ou treinamentos para seus clientes e prospects.

• Podcast - Podem ser muito efetivos, alinha-
dos à comunicação de sua empresa. Com con-
teúdo exclusivo sobre seu produto, serviço ou 
segmento, esses áudios são disponibilizados na 
Quem Realiza.
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APRESENTE SEU PRODUTO PARA O 
MUNDO 24 HORAS POR DIA

INVESTIMENTO

Vídeo
Super + Lateral (integrados)
Post Patrocinado nas Redes Sociais

r
Webcast (Vídeo)
Podcast
Pacote Completo de Mídias

Super Banner Rotativo 1366 x 170px

Banner lateral 300 x 250px

White paper

Newsletter

R$ 4.180,00

R$ 12.650,00

R$ 6.600,00

R$ 8.800,00

R$ 33.000,00

R$ 9.900,00

R$ 2.200,00

R$ 11.000,00

R$ 63.800,00

R$ 3.850,00
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REALIDADE AUMENTADA
A comunidade Quem Realiza está sem-

pre oferecendo meios interativos que 
levam o leitor a um passeio além das 
páginas. Agora, além dos sites, vídeos e 
redes sociais, também é possível mergu-
lhar no mundo da Realidade Aumenta-
da, por meio do aplicativo Zappar. Todo 
o luxo da Quem Realiza ganha vida nas 
revistas através da tela do seu smartpho-
ne. A revista e você nunca estiveram tão 
próximos. Aproveite!
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COMO TER ACESSO
Veja como ter acesso a conteúdos 

exclusivos através de seu smartpho-
ne ou tablet.

- Baixe o aplicativo Zappar gratuita-
mente na APP Store ou no Google Play.

- Inicie o aplicativo, aponte o seu 
aparelho para a página e digitalize 
o zapcode. Em poucos segundos, a 
tela de seu celular exibirá o conteú-
do exclusivo.

Você terá acesso a vídeos, áudios, 
galeria de fotos e muito mais.
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REDES SOCIAIS
Com mais de 220 mil seguidores, a página da Quem Realiza no Facebook traz atualizações constantes com fotos, vídeos e 

notícias. O twitter do portal também oferece uma completa lista com as principais informações do setor. No Instagram e no 
Flickr é possível conferir imagens das coberturas de eventos e também as novidades da Revista Realiza.
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QUEM REALIZA TV

A REVISTA ELETRÔNICA QUE INTEGRA A TV COM OS 
ACONTECIMENTOS DA MACRORREGIÃO DE RIBEIRÃO

• Programa de 30 minutos na 
Band/TV Clube

• Aos sábados das 11h30 às 12h, 
antes do jornal da Clube

• Entrevistas com as principais 
personalidades da região metropo-
litana de Ribeirão Preto e do país

• Painel Healthcare, com conteú-
dos e entrevistas na área da Saúde

• Painel Full Energy, com conteú-
dos e entrevistas do setor energéti-
co brasileiro
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PERFIL
49% 51%

28%
23%

28%
21%

60 anos ou mais
50 - 59 anos
35 - 49 anos
24 anos ou menos 

Projeção com base na área de cobertura da TV Clube 
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ÁREA DE COBERTURA
• Altinópolis
• Américo Brasiliense
• Aramina
• Araraquara
• Barretos
• Barrinha
• Batatais
• Bebedouro
• Boa Esperança do Sul
• Brodówski
• Brotas
• Cajuru
• Cândido Rodrigues
• Cássia dos Coqueiros
• Colina
• Cravinhos
• Cristais Paulista
• Descalvado
• Dobrada
• Dourado
• Dumont

• Fernando Prestes
• Franca
• Gavião Peixoto
• Guará
• Guaira
• Guariba
• Guatapará
• Ibaté
• Itirapuã
• Itirapina
• Ituverava
• Jaborandi
• Jaboticabal
• Jardinópolis
• Jeriquara
• Luís Antonio
• Matão
• Mococa
• Monte Alto
• Monte Azul Paulista

• Morro Agudo
• Nova Europa
• Nuporanga
• Orlândia
• Patrocínio Paulista
• Pedregulho
• Pirangi
• Pirassununga
• Pitangueiras
• Pontal
• Porto Ferreira
• Pradópolis
• Restinga
• Ribeirão Bonito
• Ribeirão Corrente
• Ribeirão Preto
• Rifaina
• Rincão
• Sales Oliveira
• Santa Cruz das Palmeiras

• Santa Ernestina
• Santa Lúcia
• Santa Rita do Passa Quatro
• Santa Rosa de Viterbo
• Santo Antônio da Alegria
• São Carlos
• São Joaquim da Barra
• São José da Bela Vista
• São José do Rio Pardo
• São Simão
• Serra Azul
• Serrana
• Sertãozinho
• Taiaçu
• Taiúva
• Tambaú
• Taquaritinga
• Terra Roxa
• Trabiju
• Viradouro
• Vista Alegre do Alto
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INVESTIMENTO
Oferecimento do Programa (8 segundos)
R$ 20 mil / mês

Oferecimento do Pinel Healthcare (8 segundos) 
R$ 12 mil / mês

Oferecimento do Pinel Full Energy (8 segundos)
R$ 12 mil / mês

Inserção de 15 Segundos
R$ 1.000,00 

Inserção de 30 Segundos
R$ 1.700,00

Inserção de 1 Minuto
R$ 2.500,00
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PRÊMIO QUEM REALIZA
Anualmente, o prêmio reconhece o 

sucesso de líderes da região, prestigiando 
os empresários e empreendedores, 
dentre outras personalidades, que 
movimentam a economia da RMRP no 
setor premium.

O objetivo do prêmio Quem Realiza 
é reconhecer e glorificar os homens 
e mulheres da nossa sociedades que 
contribuem com ações inovadoras para 
colocar a RMRP em destaque nacional. 

A premiação acontece em um jantar de 
gala, reunindo executivos e celebridades 
para prestigiar este momento tão 
importante para a sociedade.



mídia kit 2019

São Paulo
Avenida Paulista, 2202 - 6º Andar, Conjunto 65 

Bela Vista - São Paulo - SP

Ribeirão Preto
Tel.: 55 16 913-9800

Av. Braz Olaia Acosta. 727 - 2º Andar - 
Jd. California - Ribeirão Preto/SP


