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O Grupo e nossa estrutura
A Etiqueta comemora em 2017, seu 5° (quinto) ano de veiculação. Arrojada e moderna, a publicação celebra a data com inovações para os leitores e mercado publicitário,
prezando a modernidade , dinamismo e as novas possibilidades como veiculo de comunicação, mantendo nossas caracteristicas principais : modernidade, credibilidade e
informação de qualidade. Assim, a Revista Etiqueta passará a ser o Grupo Etiqueta, com a expansão dos nossos serviços de comunicação:
•
•
•
•

Edições impressas - Revista Etiqueta
Online - Implementação de um moderno Portal de notícias
Redes sociais - Ampliação de atuação da TV Etiqueta
Eventos - Produção de Eventos Corporativos

Estamos sediados no edifício PRIME BUSINESS CENTER, localizado em uma região nobre de Franca. O prédio corporativo é voltado para grandes empresas e atende
profissionais de diversas áreas como médicos, advogados, artistas, clínicas, entre outros e conta com 15 pavimentos, sendo 11 pavimentos em conjuntos de salas, 3 pavimentos
de restaurantes, café, auditório, garagem e um pavimento destinado ao heliponto. Disponibilizamos para nossos parceiros a sala de convenção para apresentações, coffee break
e ações de relacionamento, além de realizarmos e promovermos eventos corporativos no Terraço de Eventos Prime.

Revista Etiqueta

Calendário de veiculação: Edições Bimestrais: Setembro – Novembro - Janeiro
A Revista Etiqueta é um multicanal de mídia impressa e online, voltada para um público influente, com poder de compra, formador de opinião e antenado nos
assuntos mais relevantes de nossa cidade. Seu conteúdo abrange notícias locais, cidadania, eventos, voluntariado, saúde, arquitetura, turismo, moda,
empreendimentos, consumo, negócios, gourmet, comportamento, serviços e demais assuntos relacionados a uma das cidades mais importantes do Estado de
São Paulo. Revista Etiqueta, a mídia perfeita para informar, gerar vendas e fortalecer a marca das empresas que fazem a diferença em nossa cidade.

Midia Impressa:
alvo: A e B;
▸ Público
Distribuição
Franca/SP;
▸ ConsultóriosLocal:
médicos
particulares;
▸ Academias, escolas particulares,
centros estéticos, salões de beleza, hotéis, restaurantes;
▸ Conveniências: padaria estrela, parada
do pão, desejo & sabor, city posto, ice by nice;
▸ Comércios em geral com público alvo convergentes;
▸ Leitores e empresas cadastrados através do nosso site;
▸ Tiragem: 5.000 exemplares.
▸

Midia Online
▸ Fã-Page e Instagram: Atualizações constantes com

postagens sobre as edições, informações dos parceiros e clientes através de publicações impulsionadas;
Site
Etiqueta:
Inclusão
da
sua
marca
em
nosso
site
e
das edições no formato online;
▸ Vídeo: Divulgação do vídeo institucional através das disponibilização
redes
sociais,
com
as chamadas das principais matérias da edição, gerando maior visibilidade da revista e
▸consequentemente de nossos anunciantes e parceiros.

INVESTIMENTOS | Formatos de Anúncios

Página Inteira
3° Capa / 4° Capa

Página Dupla de Abertura e
Dupla Indeterminada

PÁGINA INTEIRA INDETERMINADA

TERCEIRA CAPA

DUPLA INDETERMINADA

QUARTA CAPA

DUPLA DE ABERTURA

ENCARTE PUBLICITÁRIO

TV ETIQUETA
A revista mais elegante da cidade, oferece mais um grande diferencial com o objetivo de suprir as necessidades e interesses das seletas empresas que fazem a
diferença!
Apresentamos a TV ETIQUETA, uma TV 100% Online, moderna e dinâmica, voltada exclusivamente para as redes sociais, com postagem impulsionada e com
comprovação de visualizações. O conteúdo é disponibilizado de forma rápida, ou seja, sua entrevista, evento corporativo, apresentação institucional e
publicidade serão disponibilizados em até 48 horas após a realização da produção.

Entrevistas, Eventos corportivos e Publicidade:
As melhores informações e cobertura dos melhores acontecimentos da cidade com a qualidade Etiqueta.
DIFERENCIAIS:

▸ Moderna: Com a

tendência do online, nossa TV é 100% voltada para as redes
sociais da Etiqueta, possibilitando compartilhamentos e interação entre o
público e seu conteúdo

▸Grande

visibilidade: Material patrocinado, gerando maior visibilidade do vídeo
de sua empresa

▸ Dinamismo:

Postagem do seu material em nossas redes sociais de forma

rápida e ágil

▸ Transparência: Comprovação de visualizações

Investimentos e comprovação de visualizações
▸ Entrevistas/ Matéria Institucional
▸ Cobertura Social - Eventos corporativos, lançamentos, inaugurações

Cobertura CME - Mulher Empreendedora
Clique aqui e assista: https://goo.gl/1kQS7v

All Mark Marcas e Patentes
Clique aqui e assista: https://goo.gl/FQPtII

Bild Empreendimentos Imobiliários:
Clique aqui e assista https://goo.gl/fvVdLv

▸ 18 mil pessoas alcançadas
▸ 7 mil visualizações
▸ 51 compartilhamentos

▸ 15 mil pessoas alcançadas
▸ 5.200 visualizações
▸ 16 compartilhamentos

▸ 10.000 pessoas alcançadas
▸ 2.600 visualizações
▸ 8 compartilhamentos

Etiqueta Eventos
O Grupo Etiqueta oferecerá também assessoria em Eventos Corporativos. O plano de negócios contempla o planejamento e a execução de evento para as
empresas interessadas, de pequeno a grande porte, através de seletos fornecedores e prestadores de serviços, capacitados a realizar os mais variados eventos,
como coquetéis, lançamentos de produtos, campanhas, inaugurações, coffee break, palestras e shows.
Também oferecemos a estrutura do Prime Business que contempla de um espaço para eventos (Terraço Prime) e também um espaço de convenção com
capacidade para 80 pessoas, equipado com projetor, ar condicionado e sala de apoio.

EMPRESAS PARCEIRAS

Conheça mais empresas anunciantes em: www.revistaetiqueta.com.br/parceiros

Garanta seu espaço

Faça parte do seleto grupo de anunciantes.
Seja visto, seja percebido, seja ETIQUETA!

(16) 3017.6226 - 9 9131.6570

anuncie@revistaetiqueta.com.br - danilo@revistaetiqueta.com.br
www.revistaetiqueta.com.br | Instagram.com/revistaetiqueta | Facebook.com/revistaetiquetaoficial

