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A forma mais eficiente de 
atingir o consumidor final



objetivo

Anunciar no Guia de Acessórios Consumidor 
aumenta a EXPOSIÇÃO de produtos e fornecedores 
para a ponta da cadeia, o consumidor final.

REVISTA AutoMOTIVO, inova e 
cria uma poderosa ferramenta para 
aumentar as vendas na ponta.

Essa foi a grande questão levantada por nossos clientes que motivou a editora Universus 
a criar o Guia de acessórios - consumidor. 

O objetivo do Guia é entregar para o consumidor final uma poderosa ferramenta que 
permita ele conhecer os diversos produtos que possam equipar o seu carro. Além disso, 
lojistas também usarão o guia para apresentar produtos e fornecedores para os seus clientes 
e com isso, mostrar outras possibilidades de vendas. 

O Guia chegará até as principais lojas de som e acessórios da Grande São Paulo indicadas 
pelos distribuidores e anunciantes para que elas possam distribuir para seus clientes.

A distribuição do guia será gratuita para o consumidor final e a entrega nas lojas será de 
responsabilidade da Editora Universus.

O consumidor precisa conhecer o que há disponível 
para o carro dele. Como?
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plataformas

Guia disponível para
Tablets e Smartphones
GRATUITAMENTE.

TABLET/SMARTPHONES
O Guia de Acessórios estará disponível 
também para download gratuito em 
versão digital e formatada para tablets e 
smartphones, com recursos interativos*.

Disponível para as plataformas iOS (Apple) 
e Android (Google Play).

* Consulte a equipe AM para maiores informações.

PORTAL WEB

www.revistaautomotivo.com.br

Maior visibilidade para a sua empresa, seus 
produtos e para o seu negócio!

Com visual moderno, nosso site é o mais 
acessado do mercado brasileiro editorial de som 
e acessórios automotivos 150.000 page views 
mensais.
 
Diáriamente atualizado.

São 20.000 exemplares 
por publicação, distribuídos 
gratuitamente para os 
consumidores através das 
principais lojas de Som e 
Acessórios. 

IMPRESSA
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distribuição

O Guia será entregue pela Editora Universus para as principais 
lojas de Som e Acessórios da Grande São Paulo, que farão a 
distribuição gratuita para o consumidor final.

Distribuição direcionada

 Periodicidade
 Bimestral

 Tiragem
 20.000 exemplares
 por edição

 Categoria
 Automobilística 

Som e Acessórios

 Portal WebSite
 150.000 Pageviews

 Distribuição
 100 lojas da Grande 

São Paulo
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Você anunciante terá o direito de encaminhar até 3 produtos por 
ordem de importância, sendo que a publicação destes será 
definida pela Editora Universus. 

Contendo até 2 (duas) fotos em alta resolução por produto, 
características técnicas destes produtos, breve texto 
com histórico sobre sua empresa, dados para contato 
e destaque dos lançamentos. 

A diagramação será feita pela equipe da Revista 
AutoMOTIVO.

DADOS DE PUBLICAÇÃO

Publicação: SETEMBRO e NOVEMBRO 2016
 Texto = Até 5 linhas de texto para cada 
produto.

 Fotos = Até 2 fotos de diferentes ângulos para 
cada produto com 300dpi.

 Posição da página: indeterminada

 Espaço reservado a sua empresa: Semelhante 
à publicação ½ página (GUIA DE ACESSÓRIOS 
ENAN)

 Tiragem: 40.000 exemplares: 20.000 
exemplares em cada publicação Anúncios deverão ser enviados até a data limite de fechamento: 

Dia 10 Agosto para edição Setembro 2016 e 

Dia 10 Outubro para edição Novembro 2016

fornecedor

5



e-mail: anuncios@revistaautomotivo.com.br
300dpi - CMYK - JPG ou PDF - 0.5cm de sangria

Envio de Anúncio

Formato
Página single - formato final 

20,2 x 26,6cm

Sangria + 0,5cm de cada lado

 Posição da página: indeterminada

 Publicação: SETEMBRO e NOVEMBRO 2016

 Tiragem: 40.000 exemplares (20.000 

exemplares em cada mês citado acima)

distribuidor

Você anunciante poderá enviar seu anúncio 
de 1 página no formato de 20,2 x 26,6 cm 
respeitando o formato ao lado:

DADOS DE PUBLICAÇÃO

Anúncios deverão ser enviados até a data limite de fechamento: 

Dia 10 Agosto para edição Setembro 2016 e 

Dia 10 Outubro para edição Novembro 2016
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contatos

PUBLICIDADE
Regina Piza | (11) 3624-1055
publicidade@revistaautomotivo.com.br

MARKETING
Henrique Fanti 
henrique@revistaautomotivo.com.br
(11) 3624-1055

MAILING
Wilson R. Codellos | (11) 3624-1055
contato@revistaautomotivo.com.br  

COMERCIAL

Wilson R. Codellos | (11) 3624-1055 
wilson@revistaautomotivo.com.br 

Marina Galera | (11) 3624-1055 
comercial@revistaautomotivo.com.br

Para mais informações estamos a disposição 
nos contatos abaixo.

ANUNCIE

www.revistaautomotivo.com.br
Tel: 55 (11) 3624-1055
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