
APRESENTAÇÃO
CIESP-CAMPINAS



•  O CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, foi fundado em 1928 e reúne 
empresas indústriais, associações, bem como empresas que possuem atividades direta-
mente relacionadas aos interesses da Indústria;

•  Seu maior objetivo é preservar os interesses gerais da Indústria e de seus associados.

•  A importância do CIESP faz com que ele esteja presente na capital e no interior do 
Estado de São Paulo, por meio de suas 43 Diretorias Regionais.

•  Um verdadeiro trabalho de equipe que fortalece, em especial, a Indústria Paulista.

O CIESP



A Revista HOJE é um veículo de comunicação segmentado, que está há quase 20 anos 
falando diretamente com o empresário da Região Metropolitana de Campinas. Com uma 
linguagem moderna e dinâmica a revista tornou-se referência no segmento empresarial, 
destacando assuntos importantes do cotidiano.

Com excelente custo/benefício e grande visibilidade a HOJE é um veículo indispensável 
na comunicação focada ao empresário que decide o dia a dia das empresas.

A REVISTA HOJE



90% Masculino

10% Feminino

75% A 

24% B

1% outros

100% superior 
completo

80% Região
Metropolitana
de Campinas

20% Grande
São Paulo

SEXO CLASSE
SOCIAL ESCOLARIDADE COBERTURA

PERFIL DO LEITOR HOJE



SEXO

FORMATOS (largura x altura)

CAPA
21 x 27,5 cm

PÁGINA SIMPLES
21 x 27,5 cm

PÁGINA DUPLA
42 x 27,5 cm

MEIA PÁGINA
21 x 13,75 cm

RODAPÉ
21 x 7 cm



FORMATOS ESPECIAIS

Encarte publicitário (tipo folder) dentro da revista em formatos especiais

•  Tamanho Máximo de 20,5 cm x 27,5 cm;

•  A produção do material é de responsabilidade do anunciante;

• Com relação às publicidades divulgadas, a Revista HOJE atende os mais 
diversos segmentos de mercado!

Para outros formatos especiais entre em contato com o departamento comercial 
da revista HOJE: administrativo@ciespcampinas.org.br ou (19) 3743.2201



TABELA DE PREÇOS
Revista Semestral, com tiragem de 4.000 exemplares

Associados do CIESP-Campinas e Patrocinadores de Eventos 
possuem descontos especiais na tabela de preços!

Formato
Capas (2º ou 3º  Capa)
Quarta Capa
Página Dupla
Página Simples
Meia Página

Medida Investimento

Rodapé

Encarte Publicitário

21 x 27,5 cm
21 x 27,5 cm
42 x 27,5 cm
21 x 27,5 cm
21 x 13,75 cm
21 x 7 cm
1 página - indeterminada

R$ 4.500,00
R$ 5.100,00
R$ 6.000,00
R$ 3.400,00
R$ 2.350,00

R$ 1.400,00
Publieditorial R$ 7.000,00

R$ 3.200,00Máximo de 20,5 x 27,5 cm
(material por conta do anunciante)

Formatos especiais disponíveis. Consulte o departamento comercial.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ARTE FINAL

•  Enviar o arquivo do anúncio até 10 dias úteis antes do fechamento da revista;

•  Padrão de cor CMYK;

•  Arquivos aceitos: JPEG - PDF - CorelDraw - Illustrator (Converter as fontes em curvas);

•  Resolução: 300 DPI;

•  Margem de segurança: 0,3 cm;

•  Sangria: 0,5 cm.



REVISTA HOJE

•  A Revista Hoje, veículo de comunicação do CIESP-
Campinas leva como principal diferencial, ao nicho de 
empresários associados ou não associados, uma 
informação rápida e direta dos eventos e novidades da 
Entidade.

•  Com um mailing selecionado e público qualificado, a 
revista atinge mais do que empresários, atinge forma-
dores de opinião, que dentro das empresas exercem 
influência nas principais decisões.

•  Sua marca será vista e lembrada por um perfil de pú-
blico que compra, decide, e influencia.

•  As últimas edições da revista Hoje estão dispo-
níveis, na íntegra, no site do CIESP-Campinas: 
www.ciespcampinas.org.br
Acesse e confira!



CONTATO

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Tel.: (19) 3743.2201

E-mail: administrativo@ciespcampinas.org.br

Para mais informações sobre
como anunciar clique no link abaixo:
http://www.ciespcampinas.org.br/site/anuncie

Contamos com você
na próxima edição!


