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MIDIA KIT CULT NOVEMBRO

EDIÇÃO HISTÓRICA
Uma edição preparada com oportunidades
de divulgação de marcas, produtos, serviços
e profissionais referências de mercado com
destaque para moda, presentes, decoração,
saúde, esporte, alimentação saudável,
gastronomia, tecnologia, imóveis, arquitetura
e decoração, trazendo oportunidades para
produtos, serviços e empresas em todos os
segmentos.
ACIUB 85 ANOS
A revista será um importante registro para
empresas, empresários, produtos e marcas
de Uberlândia divulgarem e mostrarem seus
cases nesta edição histórica para público-alvo
altamente qualificado.
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MATÉRIA DE CAPA

ESPECIAL NATAL
A edição também é uma ótima oportunidade
para fomentar vendas para o Natal através
de dicas de presentes, moda festa, produtos e
serviços.
GASTRONOMIA & CULTURA
Em caderno fixo temos ótimas oportunidades
para os segmentos através dos circuitos
cervejeiro e da pizza com as principais
marcas, pizzarias, bebidas, bares, restaurantes
e harmonizações gastronômicas. Você irá
conhecer as melhores cervejarias, mestres
cervejeiros e o guia Festtiva com as melhores
pizzarias da cidade.
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PAUTAS ESPECIAIS

- Automação & Segurança
- Tecnologia & Design
- Arquitetura
- Educação
- Circuito da Pizza de Uberlândia
- Circuito Cervejeiro
- Presentes de Natal
- Lançamentos Imobiliários
- Salão do Automóvel
- Moda Festas
- Decoração de Natal
- Especial Hortifruti
- Cultura Vegana
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OPORTUNIDADES

MÍDIA |CADERNOS SEGMENTADOS
Almanaque Cult
Música, teatro, cultura,
artistas, cinema, produtos,
serviços e fornecedores.

Mais Cult
Moda, eventos, editoriais,
produtos e serviços.

Bem Cult
Saúde & Estética, qualidade
de vida, produtos
e serviços.

Kids Cult
Moda, comportamento, saúde,
educação, estética, produtos,
serviços e fornecedores.

Educação Cult
Ensino, profissionais,
cursos, idiomas, faculdades,
produtos e serviços.

Mulheres de Negócios
Comportamento, cases,
empreendedorismo feminino,
produtos e serviços.

Mundo Cult
Indústria, comércio,
cases, produtos, serviços,
investimentos e franquias.

Gourmet Cult
Bares, restaurantes,
produtos e serviços.

Imóveis Cult
Lançamentos e
oportunidades imobiliárias,
construção, produtos,
serviços e fornecedores.

Mercado de Luxo
Produtos, artigos de alto
padrão para mercado
premium.

Motor Cult
Lançamentos
automotivos,
produtos e
serviços.

Fitness Cult
Academias, moda, nutrição,
profissionais, suplementação
e produtos.

Turismo Cult
Turismo de eventos,
viagens, produtos
e serviços.

Nossa Gente
Homenagens
e registros
históricos.

Lançamentos Cult
Produtos, serviços,
acontecimentos e
novidades.

Gente Cult
Colunismo social,
empresarial, casamentos
e aniversários.

Pet Cult
Saúde, estética,
nutrição animal,
produtos e serviços.

Tecno Cult
Inovação, mídias digitais,
produtos e serviços.

Cult Jurídico
Direito, utilidade pública,
cases, justiça, produtos,
e serviços.

Agro Cult
Cases da pecuária, raças,
eventos, investimentos,
produtos e serviços.

Design Cult
Arquitetura, construção,
decoração, produtos
e serviços.

Comunicação Cult
Publicidade, propaganda,
agências, veículos
e fornecedores.

CONTEÚDO RECONHECIDO

INVESTIMENTOS | REVISTA CULT
DESCONTO DE ATÉ 35% EM ESPAÇOS INDETERMINADOS.

Descrições
Anúncio 1 página
Anúncio 1/2 página
Anúncio 1/3 página
Anúncio 1/4 página (modelos 1 e 2)
Cotas de projetos e patrocínios de matérias (5cmx3cm)
Anúncio aba de capa (dupla)
Capas de cadernos
Aba de capa simples personalizada com verniz
Anúncio simples aba de capa com verniz
Anúncio página dupla
Anúncio 4ª capa
Anúncio 3ª capa
Anúncio 2ª capa
Rodapé de caderno
Ação de merchandising em lançamento de edição
Envio de email marketing por disparo base 40.000 destinos
Post instagram / Facebook unitário
Banners no portal por 30 dias
Matéria no portal
Exemplar extra
Distribuição de encarte evento Cult
Criação de anúncio (terceirizado - não estão inclusos
custos de fotos, cachês de modelos, nem produção)
Cobertura fotográfica (terceirizada)
Realidade Aumentada

Indeterminada

Determinada

2875,00
1875,00
1200,00
800,00
560,00
8000,00
3300,00 sob consulta
4100,00 sob consulta espaço único
3700,00 sob consulta espaço único
4875,00
5000,00
4100,00 sob consulta espaço único
4100,00 sob consulta espaço único
750,00
1290,00 sob consulta
640,00
450,00
430,00
1200,00
14,90
700,00
500,00
não inclusos
490,00
800,00

Páginas determinadas têm
acréscimo de 15%.
Sob consulta.

Exemplares personalizados
1 à 10 capas R$ 80,00
11 à 50 capas R$ 50,00
51 capas à acima R$ 40,00
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FORMATOS | ANÚNCIOS E PUBLIS EDITORIAIS
_página dupla

420mm x 280mm, mais 5mm em
todos os lados (para sangria)
área total do anúncio 430mm x 290mm

_aba capa dupla

_1 página

210mm x 280mm,
mais 5mm em todos os
lados (para sangria)
área total do anúncio
220mm x 290mm

_1/3 página

_2a /3a capa

210mm x 280mm,
mais 5mm em todos os
lados (para sangria)
área total do anúncio
220mm x 290mm

_1/4 página 1

_4a capa

210mm x 280mm,
mais 5mm em todos os
lados (para sangria)
área total do anúncio
220mm x 290mm

_1/4 página 2

_aba capa simples

210mm x 280mm,
mais 5mm em todos os
lados (para sangria)
área total do anúncio
220mm x 290mm

_1/2 página

_patrocínios

210mm x 5,5 mm,
rodapé

Como enviar
_todos os arquivos de anúncios devem ter formato
*.pdf para impressão (PDF/X-1a:2001) ou *.jpg
em alta resolução (mais de 300dpi)
_as fotos a serem publicadas devem ter formato
*.jpg e alta resolução (mais de 300dpi)

420mm x 280mm, mais 5mm em
todos os lados (para sangria)

62mm x 255mm
(formato sem sangria)

185mm x 63,75mm
(formato sem sangria)

92,5mm x 127,5mm
(formato sem sangria)

horizontal 210mm x 140mm
(formato sem sangria)
vertical 105mm x 280mm

_os formatos página dupla e 1 página têm sangria obrigatória
e devem ter background (imagem) até a sangria. Os textos,
logomarcas e todas as outras informações devem ficar
dentro da margem de segurança. As dimensões das
margens de segurança são 185mm x 255mm para 1
página (isto é, a dimensão da página, que é 210mm x
280mm MENOS as margens: 15mm superior, 15mm
interna, 10mm inferior e 10mm externa) e 400mm x
272mm para página dupla. É importante que estas
margens sejam respeitadas para evitar qualquer
possibilidade de supressão de informações por causa dos
cortes ou da lombada da revista. Também é necessário
atenção quanto a informações e textos centralizados nos
anúncios de página dupla (devido à compensação).
_os formatos 1/2, 1/3 e 1/4 de página (ambos
os modelos) não têm sangria.

CONTEÚDO REGIONAL
DISTRIBUIÇÃO IMPRESSA
UBERLÂNDIA | ARAGUARI |
ITUIUTABA | ARAXÁ | UBERABA
DISTRIBUIÇÃO DIGITAL
INSTAGRAM | SITE CULT | FACEBOOK
| WHATSAPP | COMPARTILHAMENTO
| SMARTPHONES
Fechamento editorial
09 de novembro
Fechamento comercial
até 19 de novembro
Entrega de arquivos
20 de novembro
Lançamento
Exclusivo para anunciantes
e convidados até 27 de novembro
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MÍDIA INTEGRADA REGIONAL
REVISTA IMPRESSA

REVISTA DIGITAL

PORTAL
DE NEGÓCIOS

REALIDADE
AUMENTADA

Para quem
prefere folhear

Disponível
na internet

Mídia Integrada
mais abrangência

Interação com
o seu público

FAÇA JÁ SUA RESERVA

