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REV I STA C U LT

Revista Cult

Desde que chegou ao mercado de comunicação, em 2005, a Revista Cult trouxe uma
proposta inovadora, focada em conteúdo original e diversificado sobre variedades,
oportunidades e temas que a tornam uma publicação completa e integrada à leitura
do seu público. Nestes anos de periodicidade mensal ininterrupta, consolidou-se
também pela excelência gráfica e tecnologia de última geração, o que lhe rendeu por
dois anos consecutivos o prêmio “O Cícero de Excelência Gráfica” concedido pela
Associação Brasileira da Indústria Gráfica de Minas Gerais.
É hoje a revista de maior citação nos sites de celebridades, através de seus personagens
de capa nacionais e internacionais. Uma de suas referências é o lançamento de cada
edição sempre em eventos de network nos locais mais conceituados da cidade. Um
contato direto com os leitores, colaboradores e anunciantes. A linha editorial primase pela imparcialidade, especialmente na esfera política, não se restringindo a um
público específico, mas abrangente. Aquele conceito inicial de “revista da mulher”
multiplicou o seu universo de leitura, hoje amplo, diversificado e aberto a todas as
faixas etárias. Aliando conteúdo original a iniciativas ousadas, a revista implantou um
novo conceito em comunicação. Também opinativa e formadora de opinião, através
de seus articulistas, traz a cada edição temas ligados ao cotidiano e à visão social em
termos de comportamento, saúde, relacionamento, negócios, etiqueta, arte, cultura,
tecnologia, inovação, beleza, estética, qualidade de vida e muito mais. O número de
leitores, na soma das versões impressa e digital, hoje ultrapassa 200.000 leitores por
edição.

Inovação Editorial
Primeira edição da
Revista Cult em 2005

www.revistacultnet.com.br

A Revista Cult é o principal produto da Editora Cult, que possui expertise adquirida
em mais de 15 anos de atuação, oferecendo soluções para a publicação de livros e
revistas, desenvolvendo trabalhos de editoração, criação e produtos gráficos editoriais.
Em 2020, a revista lançou sua nova marca, seu novo projeto e novas plataformas de
leitura e compartilhamento de conteúdo.

Planejamento
de edições 2020

Os eventos e temas de
edições poderão ter suas
datas alteradas.
O mídia kit de cada
produto é divulgado com
antecedência.
Em todas as edições, a
Cult traz assuntos de
todas as cidades
de sua área de cobertura
regional.

FEVEREIRO
Comercial até dia 20/01
Circulação até dia 06/02

AGOSTO
Comercial até dia 30/07
Circulação até dia 10/08

MARÇO
Comercial até dia 28/02
Circulação até dia 10/03

SETEMBRO
Comercial até dia 28/08
Circulação até dia 10/09

ABRIL
Comercial até dia 30/03
Circulação até dia 09/04

OUTUBRO
Comercial até dia 30/09
Circulação até dia 09/10

MAIO
Comercial até dia 30/04
Circulação até dia 08/05

NOVEMBRO
Comercial até dia 30/10
Circulação até dia 10/11

JUNHO
Comercial até dia 30/05
Circulação até dia 10/06

DEZEMBRO
Comercial até dia 30/11
Circulação até dia 15/12

JULHO
Comercial até dia 30/06
Circulação até dia 10/07

JANEIRO 2021
Comercial até dia 25
Circulação até dia 06/02

Especiais do Ano

Anuário Especialistas do Direito | Março
Feijoada Cult | Junho

Estratégias

Cobertura
Triângulo Mineiro
Alto Paranaíba
Pontal do Triângulo

www.revistacultnet.com.br

Segmentação
Regionalização
Credibilidade
Periodicidade
Alcançar formadores de opinião
Atingir um público qualificado
Posicionar a marca
Divulgar produtos e campanhas
Ativação de marca
Mídia integrada
Marketing de conteúdo
Network e negócios

Perfil

Única publicação mensal
de abrangência regional
que atinge todos os perfis
de leitores com públicoalvo empresarial altamente
qualificado.

Idade

Sexo

Versões de
leitura

Conteúdos
mais lidos

Público-alvo
A/B: 80%
C/D: 20%

Eventos de Network
e Negócios
Desde a sua primeira edição,
a Revista Cult é apresentada
mensalmente ao público
através de evento específico
de lançamento, com a
presença de anunciantes
e convidados altamente
selecionados, funcionando
como ferramenta de
pós-venda e ativação de
marcas. O público estimado
nos eventos são em média
350 pessoas com ingresso
solidário.

Os eventos são itinerantes e patrocinados, ideais para
inauguração de empresas, lançamento de produtos e serviços.

Confira como são
nossos eventos.

Versões personalizadas
impressa e digital para
compartilhamento

Com exemplares personalizados,
nossos clientes podem ter sua
própria publicação utilizando nosso
conteúdo e contratando exemplares
de acordo com sua demanda de
forma exclusiva e de alto impacto.
Ideal para lançamento de produtos,
eventos sociais e empresariais. Para
contratar basta estar anunciando na
edição e solicitar capas e exemplares
extras. Ideal para lançamentos de
produtos, serviços, promoções,
eventos empresariais, casamentos e
aniversários.
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BRASIL
QUE FAZ
70 TOTVS,
SIMPLIFICANDO
O MUNDO DOS
NEGÓCIOS

MUNDO CULT

INOVAÇÃO & NEGÓCIOS

BEM CULT

SAÚDE & QUALIDADE DE VIDA

MAIS CULT

MODA & COMPORTAMENTO

CULT EM NÚMEROS
MÍDIA INTEGRADA MULTICANAIS
- Mais de 1 milhão de exemplares distribuídos.
- Mais de 300 mil páginas publicadas de conteúdo
autoral e imparcial em todos os segmentos.
- Mais de 150 mil anúncios publicados.
- Mais de 500 mil pessoas impactadas nos eventos de
lançamento de edições.
- Mais de 1.480.000 impressões na versão digital.
- Mais de 30.000 pessoas impactadas nas mídias
sociais e site mensalmente.
- Mais de 200 mil leitores mensais nas versões
impressa, digital e mídias sociais.
- A única revista mensal da região integrada a todas
as plataformas de leitura reconhecida nacionalmente.
- Único canal de mídia com periodicidade garantida e
com melhor custo-benefício.
CANAIS DE LEITURA
- 20.000 emails enviados por edição.
- BIO do Instagram com 32.000 seguidores,
público-alvo qualificado.
- Facebook com 7.800 seguidores.
- 6.000 exemplares impressos.
-10.000 compartilhamentos PDF via WhatsApp.
- Site revistacultnet.com.br
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MERCADO
FINANCEIRO

BENCHIMOL,
112 GUILHERME
O HOMEM DE BILHÕES

ALMANAQUE CULT

ARTE, MÚSICA & CULTURA

MUNDO CULT

PERSPECTIVAS 2020

MAIS CULT

MULHERES INOVADORAS

LEIA EDIÇÕES CULT EM NOSSA

BANCA ONLINE

INVEST

CULT

MULTICANAIS EM

ALMANAQUE
RESULTADOS

CULT

EDITORIAS

Na Revista Cult, o anunciante tem a opção de determinar a sua mídia de acordo com seu público-alvo,
buscando mais resultados para seus investimentos em formatos de anúncios ou publis editoriais.

Mundo

Almanaque
MULTICANAIS EM

BEM

Arte | Cultura | Música
Literatura | Cinema
Teatro | Dança

CULT
Editoria fixa de conteúdo voltado para divulgação de arte, cultura, teatro, música, cinema, dança, literatura e entretenimento.

MULTICANAIS EM

GENTE

CULT

Bem-Estar

Saúde | Nutrição
Estética| Esporte
Fitness | Crônicas
Relacionamento
Psicologia | Cidadania
ME SIANACITLUM

Editoria fixa com temas atuais voltados para saúde, estética,
empresas, profissionais e inovações nos segmentos de bem-estar e qualidade de vida. Ideal para hospitais, terapeutas, odontologia, médicos, fornecedores, clínicas, centros de saúde, profissionais, produtos e serviços em suas especialidades.

Editoria fixa de colunismo social e empresarial regional.
Ideal para divulgação de eventos corporativos, sociais, produtos
e serviços com foco nesse público-alvo.

Gente

SEREHLUM

Casamentos
Eventos sociais
Eventos empresariais
Colunismo regional
Entretenimento

TLUC

Economia | Política
Mulheres de ação
Terceiro setor
Agronegócios
Mercado financeiro
Comunicação | Tecnologia
Inovação
Empreendedorismo
Segurança| Turismo
Mercado imobiliário
Arquitetura |Construção
Design | Opinião | Indústria
Comércio | Tributos
Mercado de trabalho
Mercado automotivo
Negócios

Mais
Moda | Design
Comportamento | Lifestyle
Etiqueta
| Gastronomia
para
mercado
finan-

Editoria fixa de conteúdo e mídia voltados
ceiro, bancos, financeiras, economia, lançamento de produtos,
serviços, investimentos, cases, personagens e empresas
referências no mercado de valores.
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CUSTO-BENEFÍCIO

O melhor custo-benefício
de investimento

O melhor marketing para
propaganda de revista

O melhor layout e texto
para cativar e persuadir o
seu público

Distribuição gratuita
impressa e online

Distribuição pós-paga para
assinantes e PDV

O envolvimento com a
leitura da revista atrai
atenção ao conteúdo

Portabilidade através do
deslocamento e facilidade
de acesso à revista

Circula em todo o mercado
publicitário

Mailing list para
anunciantes fidelizados

Flexibilidade de criação
de formatos especiais

Conteúdo qualificado
de informação e
entretenimento

Periodicidade mensal,
conteúdo variado e
segmentado
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Descrições

Indeterminada

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
Selo de patrocínio matérias com qr-code
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

Página determinada
Tem acréscimo de 15%.
Sob consulta.

Exemplares
personalizados impressos
1 a 10 capas R$ 80,00
11 a 50 capas R$ 50,00
51 capas acima R$ 40,00

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
500,00 unitário
1290,00 sob consulta
640,00
450,00
430,00
1200,00
14,90
700,00
500,00
não inclusos
490,00
800,00

Exemplares
personalizados digitais
Arquivo pdf interativo R$ 500,00

FORMATOS DE MÍDIA
_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

5,0mm x 2,5 mm,
selo qr-code

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.

