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A pandemia do novo coronavírus transformou rotinas, hábitos e relações. A necessidade de
isolamento social determinado por autoridades com o objetivo de desacelerar a curva de
contágio fez com que muitas empresas alterassem o funcionamento, buscando a reinvenção,
firmes em seu propósito. O mesmo aconteceu com a Revide.

Presente há mais de três décadas em Ribeirão Preto, a Revide conquistou credibilidade e
confiança junto aos leitores, que são impactados semanalmente por um conteúdo diversificado,
focado na região de Ribeirão Preto. Ao longo desse período, a Revide se transformou: mudou a
linha editorial, a forma de distribuir conteúdo e o projeto gráfico. Contudo, a essência da revista
permanece inalterada: a crença na boa informação e na prática do jornalismo, com a certeza de
que o conteúdo de qualidade pode transformar a sociedade.

De março a junho a Revide suspendeu, temporariamente, a distribuição dos exemplares 
impressos da revista, objetivando contribuir com a redução no número de pessoas que circulam 
por Ribeirão Preto. A partir de julho, retomamos a edição da revista impressa.

Neste ano de 2021, o nosso projeto é editar a revista semanal, sendo duas edições apenas na 
versão digital e nas outras duas semanas, teremos a revista impressa.
Nos dois formatos, temos uma distribuição gratuita em formato PDF diretamente no WhatsApp 
de um público formador de opinião e altamente consumidor, além de disponibilizar, para mais 
de 380 mil usuários únicos mensais do Portal, a edição da revista no Portal Revide. Cada edição 
também é divulgada nas redes sociais da Revide: Facebook (cerca de 80 mil seguidores), 
Instagram (38 mil seguidores) e Twitter (3 mil seguidores)

Por que anunciar na Revide Especial Digital?
Em momentos instáveis economicamente, como esse que temos vivenciado, é fundamental
traçar estratégias. Manter uma boa comunicação com o público consumidor, então, torna-se
ainda mais importante para que os negócios sigam ativos e prosperem. Nesse cenário, a Revide
Especial Digital pode oferecer aos empresários um espaço ideal para divulgar suas marcas,
disponibilizando diversos formatos dentro da revista, que será distribuída on-line. Quem está em
casa buscando informações durante a quarentena terá acesso a uma publicação de credibilidade
que reúne os principais assuntos da região e respaldando empresários e empresas que
objetivam seguir com destaque no mercado.

Curadoria de conteúdo em editorias variadas

Edições distribuídas via WhatsApp e disponibilizadas no Portal Revide

Credibilidade da marca Revide, com mais de 35 anos de trajetória

UM NOVO MOMENTO, 
UMA NOVA REVISTA



I N V E S T I M E N T O

380 MIL
usuários mensais

+ de 

38 MIL 
seguidores

+ de 

3.700 MIL 
seguidores

+ de 

78 MIL 
seguidores

1 PÁGINA SIMPLES
R$ 3.500,00 (valor bruto) | R$ 2.800,00 (valor líquido)

1 PÁGINA DUPLA
R$ 5.000,00 (valor bruto) | R$ 4.000,00 (valor líquido)

1/2 PÁGINA
R$ 2.100,00 (valor bruto) | R$ 1.680,00 (valor líquido)

1/3  DE PÁGINA
R$ 1.650,00 (valor bruto) | R$ 1.316,00 (valor líquido)

1/4 DE PÁGINA
R$ 1.200,00 (valor bruto) | R$ 1.160,00 (valor líquido)

RADAR
R$ 1.450,00 (valor bruto) | R$ 1.160,00 (valor líquido)

Disponível 
para mais de

Enviada por listas de 
transmissão do 

WhatsApp para 
13 mil pessoas

Divulgada nas redes sociais da Revide:



Informação de qualidade tem valor.
Incentive o bom jornalistmo.


