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Com o conceito e slogan de IDEIAS, 
TENDÊNCIAS, LÍDERES e PRÁTICAS 
há 10 anos a HCM vem apresentando o melhor 
conteúdo sobre GESTÃO para os líderes da 
SAÚDE. É considerada a principal fonte de 
conhecimento e informação para GESTORES 
e ADMINISTRADORES do setor e 
leitura imprescindível de executivos que buscam 
atualização constante.

REVISTA HEALTHCARE MANAGEMENT

mídia kit
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LER A HEALTHCARE 
MANAGEMENT É:

mídia kit

ESTAR
ATUALIZADO
CONSTANTE-

MENTE

TER 
IDEIAS

INOVADORAS
ENCONTRAR
 E APLICAR 

NOVOS 
MÉTODOS

TER VISÃO 
360º



25 a 60 anos

56% 44% 

PERFIL DOS LEITORES
MÉDIA DE IDADE

GÊNERO
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NÍVEL HIERÁRQUICO 72%

20%
8%

Presidente,Vice-
presidente, 
Superintendente, Sócio, 
Fundador e Diretor

Gerente, Chefe e 
Coordenador

Outros
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ÁREA DE ATUAÇÃO

73%
10%

6%

5%

3%

1%

2%

Administrativo, Financeiro, RH, Patrimônio, Engenheiros clínicos

 Tecnologia (TI)

Clínico e Enfermagem

Mkt e Vendas

Outras

Compras e Licitações

Manutenção, Cozinha, Lavanderia 
e Suprimentos
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ESPECIFICAÇÕES

• Capa: Papel Couchê 210 g brilho
• Miolo: Papel Couchê 115 g
• Formato Final: 209 x 275 mm
• Lombada: Quadrada
• Resolução: 300 DPI
• Cor: 4-CMYK
• Suplementos - Edições especiais da revista trarão suplementos direcionados a 

setores estratégicos que compõem a comunidade da saúde.
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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

• 12.000 exemplares
• 1.000 assinantes
• 7.640 Mailing selecionado de CEOs (hospitais, clínicas, indústria, 

prestadores de serviço, laboratórios, operadoras de planos de saúde e 
home care)
• 2.360 Mailing selecionado de Executivos (diretores e gerentes)
• 1.000 Distribuição em eventos
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REVISTA IMPRESSA

INVESTIMENTO

Página Simples R$ 27.900,00
Página Simples (determinada) R$ 32.150,00
Página Dupla R$ 45.750,00
Página Dupla (determinada) R$ 57.500,00
Página com cinta R$ 60.800,00
Dupla de abertura (2ª capa e 3ª página) R$ 58.900,00
3ª Capa R$ 33.550,00
4ª Capa R$ 36.400,00
1/2 Página R$ 20.500,00
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REVISTA DIGITAL

Arquivo: PDF Composite 2400 dpi
Imagens: 300 dpi
Formato Final: 209 x 275 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$ 7.000,00
Página Dupla R$ 11.500,00
3ª Capa R$ 8.500,00
4ª Capa R$ 9.100,00
1/2 Página R$ 5.200,00
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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 de 100mil Gestores e 
profissionais da Saúde.

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

PÚBLICO SEGMENTADO
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100 mil contatos 
da área da Saúde

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 Healthcare Management 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 
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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 Healthcare, 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 100.000 usuários únicos/mês

Newslettera



Newslettera
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FORMATOS

Pacote Completo de Mídias R$ 63.800,00

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



Newsletter
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PORTAL QUE 
MAIS CRESCE NA 
COMUNIDADE 
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

Entre em contato

Temos uma equipe qualificada que se dedica a apoiá-lo em suas vendas e na criação de experiências inesquecíveis asso-
ciadas 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.

comercial@grupomidia.com
criacao@grupomidia.com

redacao@grupomidia.com
diretoria@grupomidia.com


