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O Grupo Mídia, empresa multimídia detentora de diversos canais 
de comunicação nacional e regional, adquiriu a revista Realiza em 
fevereiro de 2016. Desde então, tanto a linha comercial quanto a 
editorial passaram a ser controladas pelo Grupo Mídia.

Apesar de a Realiza já estar no mercado há oito anos, com a 
aquisição, ela se tornou a primeira publicação regional do Grupo 
Mídia, que já é responsável por outras revistas para os setores de 
saúde e energia. 

A partir da 60ª edição, a revista foi aprimorada e veio com um novo 
projeto, passando a ser chamada de Realiza Premium. Com a proposta 
de explorar assuntos relevantes e com uma diagramação diferenciada, 
esta nova publicação apresenta conteúdos abrangentes, visual leve, 
com muitas fotos e textos objetivos. A identidade sofisticada da Realiza 
Premium se completa com o hot stamp na capa. A publicação, que agora 
é bimestral, continua trazendo duas capas em uma mesma edição.

A revista traz em suas páginas matérias diversificadas sobre o 
universo premium, passando por temas como tecnologia, negócios, 
turismo, saúde, consumo, design, gastronomia, moda, arte e cultura, 
entre outros artigos e reportagens.

COBERTURAS DE EVENTOS E ENTREVISTAS

A Realiza conta com uma equipe de repórteres que participa dos principais 
eventos de Ribeirão e região, apresentando com exclusividade os maiores 
destaques e novidades para o público premium. 



• 10.000 exemplares direcionados

• Foco no leitor: revista de conteúdo

• Os melhores colunistas regionais e 
nacionais

• 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

• 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

• Formato: 23 x 27,5 cm

• Lombada quadrada

• 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 

Antenada com a tecnologia, a Realiza 
Premium  utiliza em suas edições a Re-
alidade Aumentada. Basta baixar o apli-
cativo Zappar, apontar para o código e 
aproveitar o conteúdo digital.

REVISTA 
REALIZA PREMIUM

DISTRIBUIÇÃO

REALIDADE AUMENTADA

ENTREGA DE MATERIAL

Agosto / Setembro - Ed 67
Circulará: 03/08
20/07 - Reserva de espaço
23/07 - Recebimento de arte
24/07 - Envio para gráfica

Outubro / Novembro - Ed. 68
Circular 05/10
21/09 - Reserva de espaço
24/09 - Recebimento de arte
26/09  - Envio para gráfica

Dezembro / Janeiro - Ed. 69
Circular 07/12
23/11 - Reserva de espaço
26/11 - Recebimento de arte
28/11 - Envio para gráfica



PERFIL DO LEITOR

Mulheres ..................................................... 60%
Homens ....................................................... 40%
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 %



4ª capa

Página dupla

Página simples

Módulo editorial 

R$ 22.118,80

R$ 20.108,00

R$ 11.154,00

R$ 1.940,40 4 Módulos

2 Módulos

1 Módulo 

R$ 5.577,00

R$ 2.788,50

R$ 1.394,25

VALORES

Valores do Marketing Place

FORMATOS
Formatos
MARKETING PLACE

Medidas:

Medidas:

Página determinada: acréscimo de 20%
Projetos especiais sob consulta

Página Dupla: 46,0 cm x 27,5 cm
Página Simples: 23,0 cm x 27,5 cm

5 mm de sangria
Arquivos em JPG ou PDF
Resolução: 300 DPI’s 1 Página: 21,0 cm x 24,0 cm

1/2 Pág. Horizontal: 21,0 cm x 11,8 cm
1/2 Pág Vertical: 10,5 cm x 24,0 cm
1/4 de Página: 10,5 cm x 11,8 cm

Anúncios sem sangria
Arquivos em JPG ou PDF
Resolução: 300 DPI’s

Página Dupla Página Simples

1 Página 1/2 Página 
Horizontal

1/2 Página 
Vertical

1/4 Página 
Vertical



Portal

O Portal Realiza Premium traz notícias sobre o merca-
do de luxo do país e do mundo. Entre os temas  abordados 
estão gastronomia, educação, arquitetura, entretenimento, 
tecnologia, turismo, moda, entre outros.

O portal é fomentado diariamente e, além de matérias, 
também traz vídeos com entrevistas exclusivas feitas. bZãÅ O

RQPONM

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

CONTEÚDO MULTICANAL



Produtos

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

• Newsletter – Correspondência 
eletrônica diária, enviada a uma base 
de dados qualificada e interessada nas 
novidades divulgadas pelo Portal Realiza 
Premium.  Nela são divulgadas notícias 
relevantes, entrevistas, vídeos e também 
material de parceiros.

• Vídeo – Ferramenta 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 Realiza 
Premium e também em nossas Newsletters.

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

• Redes Sociais - Com mais de 52 mil 
seguidores, a página da Realiza Premium 
no Facebook traz atualizações diárias com 
fotos, vídeos e notícias. O Twiter do portal 
também oferece uma completa lista diária 
com as principais informações do setor da 
energia. No Instagram e no Flickr é possível 
conferir imagens das coberturas de eventos 
e também as novidades na Revista Realiza.

• 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 casos 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 na Realiza.



Apresente seu produto para o mundo 24 horas por dia

Portal

Formatos

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

r
Webcast (Vídeo)
Podcast
Pacote Completo de Mídias

ANUNCIE

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



São Paulo
Tel.: 55 11 3148-1300

Avenida Paulista, 2073  - Horsa I - conj. 304, 305 e 306
Cerqueira Cesar - São Paulo

Ribeirão Preto
Tel.: 55 16 3629-3010

Rua Aureliano Garcia de Oliveira, 256,
Ribeirânia - CEP: 14096-750

comercial@grupomidia.com
criacao@grupomidia.com
redacao@grupomidia.com
diretoria@grupomidia.com

www.grupomidia.com


