
MÍDIA KIT

O Abinforma é o veículo oficial da Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados (Abicalçados) e traz as principais 
notícias da entidade e que envolvem o setor calçadista em nível 
nacional e internacional. É no veículo que são compiladas todas 
as informações relevantes do segmento e também publicadas 
notícias, entrevistas e artigos especiais de forma exclusiva. 

Ao associar sua marca com a publicação, você garante, além da 
distribuição para um seleto público-alvo, a credibilidade da 
publicidade em um tradicional veículo que já tem três décadas 
ininterruptas de circulação mensal.

CERCA DE 7.000 EXEMPLARES
FÍSICOS E DIGITAIS

MÍDIA DIRECIONADA

CONTEÚDO

ABRANGÊNCIA

NACIONAL

PERIODICIDADE

MENSAL

Novidades e notícias nacionais 
e internacionais do setor 
coureiro-calçadista.

Ações do Brazilian Footwear, Programa de 
Promoção às Exportações de Calçados 
desenvolvido pela Abicalçados em parceria 
com a Apex-Brasil.

Eventos que envolvem a 
entidade e parceiros.

Estatísticas, dados de 
exportações e importações 
de calçados.

Destaques para iniciativas
das empresas.

Reportagens especiais com 
organizações e profissionais 
qualificados.

DISTRIBUIÇÃO

+ DE 1,8 MIL IMPRESSOS
+ 5 MIL VIA E-MAIL

+ ON-LINE

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

CIRCULAÇÃO EXTRA

FEIRAS E 
EVENTOS



PÚBLICO-ALVO ANUNCIANTES

BONIFICAÇÕES

VANTAGENS EXCLUSIVAS

FORMATO

Além de ter seu anúncio impresso e disponibilizado no site da Abicalçados 
junto ao Abinforma, ele também será enviado para mais de 5.000 contatos, 
com botão em destaque e link para a página da sua empresa. Ou seja, ao 
anunciar no Abinforma, você ganha:
- Link para o site da sua empresa 
- Edição do Abinforma disponível no site da Abicalcados, com seu anúncio e 
link direto na página da publicação.

Possuímos ainda uma bonificação para o anunciante que fecha uma 
compra acima de dois anúncios. Confira tabela ao lado:

• Indústrias calçadistas
• Entidades de classe
• Órgãos governamentais e confederações
• Lojistas e compradores nacionais
• Sindicatos calçadistas

• Fornecedores
• Instituições de ensino e pesquisa
• Promotores de feiras
• Jornalistas e formadores de opinião

• Promotores de feiras
• Fornecedores de componentes, 
   máquinas e couros
• Bancos e financeiras

• Transportadoras
• Poder público
• Sindicatos calçadistas
• Prestadores de serviços
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FORMATO DO ABINFORMA FORMATOS DOS ANÚNCIOS

R$ 2.500,00

R$ 2.000,00

Informação extra:
Anúncios em páginas indeterminadas

Formato:
30 x 40cm

Papel:
Reciclato
Gramatura de 90g/m²

Fechamento do arquivo:
Anúncios em 300dpi, CMYK e sem sangra. 
Enviar arquivos em PDF.

R$ 2.300,00

R$ 750,00

Rodapé
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Coluna

26,1 x 19,5cm 12,8 x 19,5cm

26,1 x 8cm 8,5 x 5cm

ABINFORMA ON-LINE

ANUNCIANTE

SITE
ANUNCIANTE

Número de anúncios

2 anúncios
4 anúncios
6 anúncios
8 anúncios

+1 anúncio 2 parcelas de pagamento
4 parcelas de pagamento
6 parcelas de pagamento
8 parcelas de pagamento

+2 anúncios
+3 anúncios
+4 anúncios

Bonificação Parcelas

relacionamento@abicalcados.com.br
(51) 3594-7011 

MAIS
INFORMAÇÕES

CONTATO
Rua Júlio de Castilhos, 561
Novo Hamburgo/RS - Cep: 93510-130
www.abicalcados.com.br

/abicalcados
@abicalcados
/abicalcadostv
/company/abicalcados
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