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O Grupo Mídia é um conglomerado de Mídia, Comunicação e Eventos, com 
posicionamento relevante em todos os segmentos em que se faz presente. É 
organizado estrategicamente por unidades de negócios e um extenso por-
tfólio com foco em Conhecimento, Relacionamento e Negócios. A missão da 
Empresa é aproximar organizações e players, gerando Conteúdo, criando 
comunidades, conectando pessoas e marcas, proporcionando reais oportu-
nidades para todos nos segmentos em que atua.



Somos Grupo Mídia Healthcare, o Hub da Saúde, uma comunidade rica em inputs 
e awareness, ancorados em uma plataforma Omnichannel.

Somos uma comunidade formada por pessoas, instituições e empresas interessadas 
no desenvolvimento e na transformação do setor.

Agimos através de uma plataforma multicanal.

Atuamos no presente e pensamos no Futuro.
Comunicação é a nossa vida! 

ATUAÇÃO NA SAÚDE



Com a proposta de expandir as discussões setoriais pertinentes 
à Tecnologia na Saúde, a Health-IT, conta com entrevistas com os 
mais relevantes players do setor. A publicação traz em suas pági-
nas, as principais tendências, inovações e acontecimentos, além da 
cobertura dos principais eventos do setor.

Pensada para atender os mercados desenvolvedores e consumidores 
de tecnologias para a comunidade da saúde, a revista Health-IT aborda 
os principais temas de estudo, análise e aplicação nas instituições pú-
blicas e privadas do país. Por se tratar de uma publicação de negócios 
em TICs, é uma plataforma de interação entre os principais players do 
segmento, gerando sinergia e discussões relevantes ao cotidiano dos 
profissionais da área.

REVISTA HEALTH - IT



CIOs, CEOs, CFOs, players da cadeia produtiva de TI, indústrias de TI, 
prestadores de serviços para o setor de tecnologia hospitalar, diretores 
de projetos e negócios, gestores clínicos, administradores hospitalares, 
gestores de desenvolvimento da cadeia de saúde e gestores públicos.

61% 39% 

PERFIL DOS LEITORES

GÊNERO



UMA REVISTA MULTICANAL

Realidade 
Aumentada

Revista 
impressa 

Newsletter

Redes 
Sociais

Revista 
digital

Website

Conteúdo on demand



CIRCULAÇÃO

A revista Health-IT é direcionada para presidentes, CIOs, profissionais de Tecnologia, 
áreas afins de Engenharia nas suas mais diversas vertentes, com forte presença em áreas 
decisórias na Saúde.
• 3 edições por ano
• 9.000 exemplares
•  3 edições no ano
• 1.500 assinantes
• 7.500 mil mailing direcionado (executivos)
• 40.000 Circulação Digital (envio + visita espontânea no site)



- Para anúncios de página dupla, considerar formato 500 x 325 mm e as devidas sangria (5mm) mais reserva (8mm) 
interna para lombada quadrada.

- Os arquivos com os anúncios devem ser entregues em pdf
- Para projetos especiais como flap interno, flap de capa, cinta etc adotar como referência a mesma data do encarte
fixo para reserva e entrega de material, porém antes da confirmação da venda essas datas deverão ser validadas, com
possibilidade de alteração.

Observação:

REVISTA IMPRESSA + DIGITAL

Arquivo: PDF Composite 2400 dpi
Capa couche 200g
Imagens:300 dpi
Formato Final: 209 x 275 mm
Cor: 4 - CMYK
OPI: Desativado
Marcas de corte: Inclusas no arquivo
Sangria: 5 mm
Reserva: 8 mm internos para lombada quadrada (além da sangria)

PÚBLICO SEGMENTADO



REVISTA DIGITAL

Arquivo: PDF Composite 2400 dpi
Imagens: 300 dpi
Formato Final: 209x275 mm
Cor: 4 - CMYK ou 3 - RGB
Não precisa de marca de corte

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



CONTEÚDO EM VÍDEO

Fazem parte de nosso portfólio de produtos desde vídeos, entrevistas com articulistas 
e personalidades do setor, assim como cobertura de eventos documentários e 
visitas. As especificações técnicas e os preços são definidos caso a caso.

LINK PATROCINADO



NEWSLETTER 

Utilizando os mailing lists dos produtos de saúde do Grupo Mídia a Newsletter 
semanal atinge um público qualificado.

Newsletter – Correspondência eletrônica diária, enviada a uma base 
de dados qualificada e interessada nas novidades divulgadas pelo Healthcare 
Management. Nela são divulgadas notícias relevantes para o setor, entrevistas, 
vídeos e também material de parceiros.

PÚBLICO SEGMENTADO



Formato
545 x 70 pixels

(com link direto para site da empresa,
e-news enviada mensalmente)

Formato
160 X 160 pixels

(com link direto para site da empresa)

Super banner principal

Disparos:
à definir

Disparos:
à definir

Banner lateral

FAÇA SUA 
COMUNICAÇÃO 
CHEGAR A 
UM PÚBLICO 
SEGMENTADO



REDES SOCIAIS

Oferece acesso potencial a milhares de pessoas conectadas nas redes 
sociais da Revista Health-IT e dos produtos de Saúde do Grupo 
Mídia, Facebook, Twitter e Linkedin.
 O conteúdo em texto é atualizado e impulsionado todos os dias.

LINK PATROCINADO



CONTEÚDO PATROCINADO 
OU BRANDED CONTENT 

Nesse formato a geração do conteúdo é direcionada pelo cliente. Capta 
a atenção do público alvo, potencializando o alcance. O objetivo é, 
sobretudo oferecer um conteúdo útil ao leitor, construindo credibilidade 
e relacionamento com a marca.



WEBSITE

Com atualização diária por uma equipe especializada e conteúdo relevante, o portal atrai novos 
leitores, além do público seguidor dos perfis de mídias sociais da revista Health-IT, com notícias 
em tempo real que são mostrados os importantes fatos ocorridos em todo o Brasil e no exterior, 
além de análises do mercado de importantes especialistas e colunistas do portal.

Cumprindo seu papel de comunicador o portal traz a cobertura dos principais eventos do setor.

PÚBLICO SEGMENTADO



As ferramentas de divulgação do Grupo Mídia permitem que a campanha do cliente chegue até o 
público que deseja atingir.

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

 •  White Papers - É uma plataforma de documentos educativos que identifica o destino do visitante 
no site, sua navegação e conteúdo acessado, para facilitar a interação entre empresa e seu público alvo. 
Pesquisas recentes apontam que cerca de 72% das grandes corporações consumiram um White Paper para 
avaliar a aquisição de uma nova tecnologia, enquanto 56% destacaram White Papers como “muito” ou 
“extremamente” influenciadores no processo de decisão. (Eccolo Media 2012 B2B Technology Collateral 
Survey Report).

PRODUTOS

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

• Podcast - Podem ser muito efetivos, alinhados à comunicação de sua empresa. Com conteúdo exclusivo 
sobre seu produto, serviço ou seguimento, esses áudios são disponibilizados no  site www.health-it.com.br

Mais de 30.000 usuários únicos/mês



PORTAL QUE 
MAIS CRESCE NA 
COMUNIDADE DE 
TECNOLOGIA DA 
SAÚDE



comercial@grupomidia.com

São Paulo
Av. Paulista, 2202 - 6º Andar,  

Bela Vista - São Paulo - SP

www.grupomidia.com

Ribeirão Preto
Tel.: 55 16 913-9800

Matriz: Av. Braz Olaia Acosta, 727 
 2° Andar - Jd. California

 Ribeirão Preto - SP

Quer falar com o mercado de Saúde? Fale com a gente! 
Temos uma equipe qualificada que se dedica a apoiá-lo em suas vendas e na criação de expe-
riências inesquecíveis associadas à sua marca.
Tenha você uma ideia diferente ou não, tenha você expertise no setor da saúde ou não, se 
tem um produto diferenciado e quer um suporte para vender mais e/ou se posicionar melhor 
no setor, nos dê a oportunidade de te surpreender.


