
ApresentAção
A Vide Editorial Revistas e Periódicos Ltda é uma empresa na 
área de editoração responsável pela revista Revide e outras 

publicações como a revista do RibeirãoShopping e jornais para 
empresas. Em 2009, a Revide completa 23 anos.

linhA editoriAl
Semanalmente, na matéria de capa, a revista traz uma 
entrevista especial com um profissional de reconhecido 

destaque. Além dos cadernos de Imóvel, Veículo, Teen e Cultura, 
as principais editorias são de qualidade de vida, decoração, 

comportamento, saúde, gastronomia, meio ambiente, marketing 
e comunicação. Com uma linha editorial diversificada, a revista 

também dá destaque para os acontecimentos sociais e os 
novos empreendimentos.

público
O público leitor da revista é formador de opinião, tem potencial 

consumidor e está de olho nas novidades do mercado. A 
tiragem semanal de 43 mil exemplares e a distribuição gratuita 

para um mailing qualificado foram diferenciais que a revista 
conseguiu viabilizar. A Revide circula entre um público formado 

pelos moradores de bairros nobres, condomínios, shoppings e 
corredores comerciais de Ribeirão Preto, além de pontos

estratégicos em cidades da região.

distribuição
Os 330 condomínios verticais e horizontais (classes A e B)

recebem 17 mil revistas. Mais 14 mil exemplares são colocados 
na panfletagem das principais áreas comerciais e residenciais 

da cidade. Em 137 pontos estratégicos (bancas, locadoras, 
padarias) são colocadas 5 mil revistas e 2 mil são direcionadas 

para agências e entidades de classe. Para 22 cidades da região 
são destinados 5 mil exemplares: Altinópolis, Barrinha, Batatais, 

Brodowski, Cajuru, Cravinhos, Dumont, Guatapará, Ipuã, 
Jardinópolis, Luís Antônio, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, 
Pontal, Sales Oliveira, Santa Rosa de Viterbo, São Joaquim da 

Barra, São Simão, Serra Azul, Serrana e Sertãozinho.

impressão
Capa: papel couchê 150g  |  Miolo: papel couchê 90g
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tAbelA de preços
1 página ______________________________________________________ R$ 7.500,00
Página dupla ________________________________________________ R$ 12.500,00
½ página _____________________________________________________ R$ 4.000,00 
1/3 página ____________________________________________________ R$ 3.900,00
¼ página _____________________________________________________ R$2.125,00
Última página  ________________________________________________ R$ 15.000,00
Contracapa _________________________________________________ R$ 11.250,00

página determinada: 30% de acréscimo | Forma de pagamento: 15 dfm
Validade da tabela: 31/11/2010

As espaços não poderão ser desmembrados.

Em 2009, a revista Revide completou 23 anos. Semanalmente, na matéria 
de capa, a revista traz uma entrevista especial com um profissional 
de reconhecido destaque. Além dos cadernos de Imóvel, Veículo, 

Teen e Cultura, as principais editorias são de qualidade de vida, 
decoração, comportamento, saúde, gastronomia, meio ambiente, 

marketing e comunicação. A tiragem semanal é de 43 mil exemplares, 
auditada pela PricewaterhouseCoopers, empresa de auditoria e 

consultoria de atuação internacional, presente no interior de São 
Paulo há 40 anos e a distribuição gratuita para um mailing qualificado. 

A Revide circula entre um público formado pelos moradores de bairros 
nobres, condomínios, shoppings e corredores comerciais de Ribeirão Preto, 

além de pontos estratégicos em Ribeirão e cidades da região.

Tiragem auditada por:

distribuição gratuita. 43.000 exemplares.  tiragem auditada pela
Os 330 condomínios verticais e horizontais (classes A e B) recebem 17 mil revistas. Mais 14 mil exemplares são colocados 
na panfletagem das principais áreas comerciais e residenciais da cidade. Em 137 pontos estratégicos (bancas, 
locadoras, padarias) são colocadas 5 mil revistas e 2 mil são direcionadas para agências e entidades de classe. Para 23 
cidades da região são destinados 5 mil exemplares: Altinópolis, Barrinha, Batatais, Brodowski, Cajuru, Cravinhos, Dumont, 
Guatapará, Ipuã, Jardinópolis, Luís Antônio, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Pontal, Sales Oliveira, Santa Rosa de 
Viterbo, São Joaquim da Barra, São Simão, Serra Azul, Serrana e Sertãozinho.
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tAbelA DE PREçOS
Valor por edição: R$ 710,00
Valor mensal: 4 edições: R$ 2.840,00 
Valor do contrato: R$ 8.520,00
contrato mínimo: 3 meses
Forma de pagamento: todo dia 30

GuIA GAstronômico
A área de gastronomia se destaca nas edições 
da Revide. O Guia Gastronômico mostra as 
melhores opções oferecidas pelos restaurantes da 
cidade, apresentando os pratos de maior sucesso 
na culinária local. A revista ainda traz reportagens 
com chefes de cozinha renomados e matérias 
sobre vinhos, temperos e doces. 
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Tiragem auditada por:

distribuição gratuita. 43.000 exemplares.  tiragem auditada pela
Os 330 condomínios verticais e horizontais (classes A e B) recebem 17 mil revistas. Mais 14 mil exemplares são colocados 
na panfletagem das principais áreas comerciais e residenciais da cidade. Em 137 pontos estratégicos (bancas, 
locadoras, padarias) são colocadas 5 mil revistas e 2 mil são direcionadas para agências e entidades de classe. Para 23 
cidades da região são destinados 5 mil exemplares: Altinópolis, Barrinha, Batatais, Brodowski, Cajuru, Cravinhos, Dumont, 
Guatapará, Ipuã, Jardinópolis, Luís Antônio, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Pontal, Sales Oliveira, Santa Rosa de 
Viterbo, São Joaquim da Barra, São Simão, Serra Azul, Serrana e Sertãozinho.



projeto RESTAuRANTES
conteúdo: 3 páginas (1 página por mês)
3 notas no Radar (1 por mês)
Valor do contrato: R$ 18.000,00
contrato mínimo: 3 meses
Forma de pagamento: 5 x R$ 3.600,00 todo dia 30

Não poderá haver interrupção do contrato.
O mesmo deve ser usado de forma sequencial.
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Tiragem auditada por:

distribuição gratuita. 43.000 exemplares.  tiragem auditada pela
Os 330 condomínios verticais e horizontais (classes A e B) recebem 17 mil revistas. Mais 14 mil exemplares são colocados 
na panfletagem das principais áreas comerciais e residenciais da cidade. Em 137 pontos estratégicos (bancas, 
locadoras, padarias) são colocadas 5 mil revistas e 2 mil são direcionadas para agências e entidades de classe. Para 23 
cidades da região são destinados 5 mil exemplares: Altinópolis, Barrinha, Batatais, Brodowski, Cajuru, Cravinhos, Dumont, 
Guatapará, Ipuã, Jardinópolis, Luís Antônio, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Pontal, Sales Oliveira, Santa Rosa de 
Viterbo, São Joaquim da Barra, São Simão, Serra Azul, Serrana e Sertãozinho.

Em 2009, a revista Revide completou 23 anos. Semanalmente, na matéria de capa, 
a revista traz uma entrevista especial com um profissional de reconhecido destaque. 
Além dos cadernos de Imóvel, Veículo, Teen e Cultura, as principais editorias são de 
qualidade de vida, decoração, comportamento, saúde, gastronomia, meio ambiente, 
marketing e comunicação. A tiragem semanal é de 43 mil exemplares, auditada pela 
PricewaterhouseCoopers, empresa de auditoria e consultoria de atuação internacional, 
presente no interior de São Paulo há 40 anos e a distribuição gratuita para um mailing 
qualificado. A Revide circula entre um público formado pelos moradores de bairros nobres, 
condomínios, shoppings e corredores comerciais de Ribeirão Preto, além de pontos 
estratégicos em Ribeirão e cidades da região.

reVide, 43 MIL ExEMPLARES, AuDITADA 
PELA pricewAterhouse coopers



projeto MODA
conteúdo: 6 páginas
6 garimpos
6 notas no Radar
Valor do contrato: R$ 36.000,00
contrato mínimo: 6 meses
Forma de pagamento: 5 x R$ 7.200,00 todo dia 30

Não poderá haver interrupção do contrato.
O mesmo deve ser usado de forma sequencial.
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Ribeirão Shopping (016) 3620 3086

Em 2009, a revista Revide completou 23 anos. Semanalmente, na 
matéria de capa, a revista traz uma entrevista especial com um 
profissional de reconhecido destaque. Além dos cadernos de Imóvel, 
Veículo, Teen e Cultura, as principais editorias são de qualidade de vida, 
decoração, comportamento, saúde, gastronomia, meio ambiente, 
marketing e comunicação. A tiragem semanal é de 43 mil exemplares, 
auditada pela PricewaterhouseCoopers, empresa de auditoria e 
consultoria de atuação internacional, presente no interior de São Paulo 
há 40 anos e a distribuição gratuita para um mailing qualificado. A 
Revide circula entre um público formado pelos moradores de bairros 
nobres, condomínios, shoppings e corredores comerciais de Ribeirão 
Preto, além de pontos estratégicos em Ribeirão e cidades da região.

reVide, 43 MIL ExEMPLARES, AuDITADA 
PELA pricewAterhouse coopers
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Tiragem auditada por:

distribuição gratuita. 43.000 exemplares.  tiragem auditada pela
Os 330 condomínios verticais e horizontais (classes A e B) recebem 17 mil revistas. Mais 14 mil exemplares são colocados 
na panfletagem das principais áreas comerciais e residenciais da cidade. Em 137 pontos estratégicos (bancas, 
locadoras, padarias) são colocadas 5 mil revistas e 2 mil são direcionadas para agências e entidades de classe. Para 23 
cidades da região são destinados 5 mil exemplares: Altinópolis, Barrinha, Batatais, Brodowski, Cajuru, Cravinhos, Dumont, 
Guatapará, Ipuã, Jardinópolis, Luís Antônio, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Pontal, Sales Oliveira, Santa Rosa de 
Viterbo, São Joaquim da Barra, São Simão, Serra Azul, Serrana e Sertãozinho.



Em 2009, a revista Revide completou 23 anos. Semanalmente, na matéria de capa, 
a revista traz uma entrevista especial com um profissional de reconhecido destaque. 
Além dos cadernos de Imóvel, Veículo, Teen e Cultura, as principais editorias são de 
qualidade de vida, decoração, comportamento, saúde, gastronomia, meio ambiente, 
marketing e comunicação. A tiragem semanal é de 43 mil exemplares, auditada pela 
PricewaterhouseCoopers, empresa de auditoria e consultoria de atuação internacional, 
presente no interior de São Paulo há 40 anos e a distribuição gratuita para um mailing 
qualificado. A Revide circula entre um público formado pelos moradores de bairros 
nobres, condomínios, shoppings e corredores comerciais de Ribeirão Preto, além de 
pontos estratégicos em Ribeirão e cidades da região.

GARIMPO
conteúdo: Participação com 
1 peça na sessão Garimpo.
Valor 1 edição: R$ 600,00
Valor mensal
4 edições: R$ 2.000,00 
Forma de pagamento:
Para 1 edição: à vista
para 4 edições:
2 x R$ 1.000,00
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PELA pricewAterhouse coopers

Tiragem auditada por:

distribuição gratuita. 43.000 exemplares.  tiragem auditada pela
Os 330 condomínios verticais e horizontais (classes A e B) recebem 17 mil revistas. Mais 14 mil exemplares são 
colocados na panfletagem das principais áreas comerciais e residenciais da cidade. Em 137 pontos estratégicos 
(bancas, locadoras, padarias) são colocadas 5 mil revistas e 2 mil são direcionadas para agências e entidades de 
classe. Para 23 cidades da região são destinados 5 mil exemplares: Altinópolis, Barrinha, Batatais, Brodowski, Cajuru, 
Cravinhos, Dumont, Guatapará, Ipuã, Jardinópolis, Luís Antônio, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Pontal, Sales 
Oliveira, Santa Rosa de Viterbo, São Joaquim da Barra, São Simão, Serra Azul, Serrana e Sertãozinho.


