
A Revista HealthARQ é a única publicação no Brasil 
a tratar sobre os mais relevantes temas em Arquitetu-
ra, Engenharia, Interiores e Design no setor da saúde. 
É, hoje, a revista de maior prestígio entre arquitetos, 
engenheiros e fornecedores buscando informações re-
levantes sobre o dinâmico mercado da saúde e acom-
panhando as principais tendências em infraestrutura. 
A revista é uma leitura indispensável tanto para res-
ponsáveis pelas obras, quanto para gestores antenados 
na evolução do setor.
A HealthARQ é referência em arquitetura para saúde 

no Brasil, antecipando tendências nacionais e mundiais.

REVISTA HEALTHARQ

mídia kit



Administradores, diretores, gestores hospitalares, operadoras, departamentos 
de engenharia, infraestrutura e arquitetura internos e demais lideranças do setor. 
diretores de clínicas, laboratórios e demais instituições da saúde e arquitetos e 
engenheiros ligados ao segmento da saúde.
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53% 47% 

PERFIL DOS LEITORES

GÊNERO
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UMA REVISTA MULTICANAL

Realidade 
Aumentada

Revista 
impressa 

Newsletter

Redes 
Sociais

Revista 
digital

Website

Conteúdo on demand
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CIRCULAÇÃO

• 9.000 exemplares
• 3 edições no Ano
• 500 assinantes
• 7.500 mailling direcionado (arquitetos, engenheiros civis e de 

infraestrutura e designers  (hospitais, indústria e prestadores de serviço)
• 1.000 mailing direcionado (executivos)
• 40.000 Circulação Digital (envio + visita espontânea no site)



mídia kit

- 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
Arquivo: PDF Composite 2400 dpi
Capa couche 200gr
Imagens:300 dpi
Formato Final: 250 x 325 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
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REVISTA IMPRESSA + DIGITAL

INVESTIMENTO

Página Simples R$ 28.500,00
Página Simples (determinada) R$ 32.800,00
Página Dupla R$ 52.000,00
Página Dupla (determinada) R$ 59.100,00
Página com cinta R$ 62.000,00
Dupla de abertura (2ª capa e 3ª página) R$ 60.000,00
3ª Capa R$ 34.200,00
4ª Capa R$ 42.500,00
1/2 Página R$ 17.400,00
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REVISTA DIGITAL

Arquivo: PDF Composite 2400 dpi
Imagens: 300 dpi
Formato Final: 250 x 325 mm
Cor: 4 - CMYK ou 3 - RGB
Não precisa de marca de corte

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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REVISTA DIGITAL

INVESTIMENTO

Página Simples R$ 7.125,00
Página Dupla   R$ 13.000,00
3ª Capa R$ 8.550,00
4ª Capa   R$ 10.625,00
1/2 Página R$ 4.350,00
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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

VALOR SOB CONSULTA 
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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
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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

Investimento:
R$ 6.000,00
Disparos:
à definir

Disparos:
à definir

Investimento:
R$ 3.500,00

Banner lateral

FAÇA SUA 
COMUNICAÇÃO 
CHEGAR A 
UM PÚBLICO 
SEGMENTADO
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REDES SOCIAIS

Oferece acesso potencial a milhares de pessoas conectadas nas redes 
sociais da Revista HealthARQ 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
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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.

(POSSÍVEL EM TODAS AS PLATAFORMAS)
VALOR SOB CONSULTA 



mídia kit
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 HealthARQ, 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
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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
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• 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.healthcaremanagement.com.br

• Mais de 20.000 usuários únicos/mês
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FORMATOS PREÇOS
Super Banner Rotativo 1366 x 170px R$ 4.180,00
Banner lateral 300 x 250px R$ 3.850,00
Vídeo R$ 9.900,00
Super + Lateral (integrados) R$ 6.600,00
Post Patrocinado nas Redes Sociais R$ 2.200,00
White paper   R$ 33.000,00
Webcast (Vídeo) R$ 8.800,00
Podcast   R$ 20.500,00

INVESTIMENTO
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PORTAL QUE 
MAIS CRESCE NA 
COMUNIDADE DE 
ARQUITETURA E 
ENGENHARIA DA 
SAÚDE
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São Paulo
Tel.: 55 11 3148-1300

Avenida Paulista, 2073  - Horsa I - conj. 
304, 305 e 306

Cerqueira Cesar - São Paulo

www.grupomidia.com

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


