Conheça a

Revista 4 patas

www.revista4patas.com.br

100% digital

Sobre a

revista
Migração para o

digital

Criada há 7 anos, tendo iniciado suas atividades com edições impressas
exclusivas para a cidade de Limeira-SP, circulou com 9 edições passando
posteriormente exclusivamente para o formato digital para não limitar
seu alcance e distribuição.
Com esta mudança, o foco principal atual é o consumidor final interessado em assuntos variados sobre cães e gatos

Inicialmente, acessível apenas através do aplicativo (APP) “Nuvem do Jornaleiro” - onde
assinantes possuem acesso a centenas de revistas e jornais sobre diversos assuntos abrimos uma nova estratégia para atingir um número maior de leitores com plano próprio. O objetivo principal é oferecer aos leitores plano de assinaturas com baixo custo e
se tornar a melhor publicação digital do mercado pet.

Publicações suspensas temporariamente
Categoria: PET
Oferecemos um pacote de arquivo
de todas as publicações por apenas
R$79,90 para leitura online ou offline
no formaro .PDF

VENDA PELA
PLATAFORMA

ALCANCE
- Temos mais de 2 mil assinantes em banco de e-mails
- Facebook com mais de 8.000 seguidores sendo a maioria regulares com participação ativa. Impulsionamos regularmente
e atraimos novos leitores mensalmente. Espelho com Twitter e
Instagram.

Conteúdo

editorial

Contamos com material em parceria com colaboradores experts
nos assuntos abordados com permuta de marketing profissional.
Materiais de fontes abertas são solicitados para permissão de uso
preservando todos os créditos originais.
Também traduzimos artigos estrangeiros sobre assuntos variados
dentro da política de parceria de prospecção.

ASSUNTOS COMUNS EM TODAS AS EDIÇÕES
Raças | Saúde | Alimentação | Higiene | Comportamento | Fotografia | Hits das redes sociais | Novidades
do mercado pet | “Pet Lover” | Tecnologia | Pesquisas | Humor | Variedades | Curiosidades

Nossos

canais

Web site/Blog com atualização frequente abordando os assuntos cotidianos relacionados a cães e gatos.
Saúde, comportamento, higiene, raças além de dicas e truques.
Divulgação de legislações e causa animal completam um conteúdo
com leitura agradável e direta. Multiplataforma com leitura em computador, notebook, tablet e smartphone.

www.revista4patas.com.br

Redes Sociais: páginas do Facebook
com focos distintos atualizados regularmente contribuem para fixação da marca 4 patas. Temos integração com Twitter e Instagram. No Pinterest mantemos
galerias de humor e reflexão servindo
como arquivo para material criado para
outras redes sociais.

Web TV 4 patas: Canal do You Tube com
material próprio, teasers, mensagens e
assuntos variados do segmento pet.

Revista
4 patas

Jornal
4 patas

O gato
Jimmy

Editora
4 patas

Revista
4 patas

A Maldade
Humana

Passeio Dossiê Juntos por
4 patas Cavalos uma Causa

GRUPOS

E-BOOKS: Comercializamos material
exclusivo na plataforma Eduzz com
valores competitivos.

mídia kit

formatos
Revista digital

Página inteira: R$ 900,

00

INTEIRA

institucional ou artigo

1/2 PÁGINA

institucional ou artigo

1/2 página: R$ 450,00
Lateral: R$ 300,00
1/4 de pág.: R$ 250,00
Mini: R$ 150,00

MINI - em página interna dentro de artigo

Consulte formatos especiais

LATERAL

institucional ou
artigo

1/4 de pág.
institucional ou
artigo

PLANOS DE MARKETING
Desconto
3 edições: 10%
6 edições: 20%
12 edições: 30%

Web Site/Blog

Banner 728 x 90 px = R$ 600,00 trimestrais

Banner 300 x 250 px
R$ 150,00 trimestrais

Banner 125 x 125 px
R$ 60,00 trimestrais

Consulte: Artigo comercial, reportagem institucional, matéria exclusiva, teste de produto

Web TV 4 patas

Consulte: Criação e produção de vídeo, patrocínio com vinheta e outros

Gostaria de

anunciar?

Oferecemos um leque de possibilidades para a visibilidade
de sua marca ou negócio com planos para qualquer porte de empresa. Planos de marketing contam com valores
agregados no portal e redes sociais.
VALOR AGREGADO
Nosso portal permite vários recursos para atualizar ou
complementar os artigos. Links externos para sites, redes
sociais e vídeos são permitidos.
Também produzimos teasers em video pré-lançamento
com possibilidade de patrocínio direto.

contato@revista4patas.com.br

