A REVISTA
DOS MELHORES
LEITORES
DO ABC

Negócios
em Movimento

Dia Melhor
A Dia Melhor nunca parou de
crescer, desde a sua primeira edição.
Consolidou-se como a revista de
melhor conteúdo do ABC por ter
em suas páginas reportagens
inéditas e originais. O sucesso
de seu conteúdo se reflete na
fidelidade de seus anunciantes, cujo
índice atinge 80% entre aqueles
que impulsionam seus negócios por
meio da Dia Melhor. A inteligência
e a contemporaneidade de seus
textos, fotos e infográficos fazem
da Dia Melhor a revista dos
melhores leitores do ABC.

O setor empresarial do ABC reconhece
no caderno Negócios em Movimento o
maior espaço na região dirigido ao setor.
Cases de empreendimentos, as carreiras
de executivos e reportagens setoriais
são os componentes para que o caderno
Negócios em Movimento seja a principal
referência em assuntos de economia e
negócios da região do ABC.

Os Melhores
Imóveis do ABC
A maior inovação no marketing
imobiliário da região surgiu na Dia
Melhor com a seção Os Melhores
Imóveis do ABC. Ela apresenta uma
forma inédita e diferente de anunciar
imóveis, unindo os meios impresso e
digital. A Dia Melhor torna-se, assim,
a única publicação do ABC a veicular
anúncios simultaneamente em
duas plataformas.

Dia Melhor Indica

Quem recebe e lê a Dia Melhor

A cada edição, a Dia Melhor
traz sugestões de bares,
restaurantes e atrações culturais.
Escolhemos sempre os melhores
locais e programas atendendo
às exigências dos melhores
leitores do ABC.

Com um sistema de distribuição inédito, voltado
preferencialmente para empresários, executivos, administradores
públicos e profissionais liberais, a Dia Melhor é a única publicação
do ABC dirigida exclusivamente às classes A e B. Milhares de
exemplares são destinados a um mailing-list cuidadosamente
construído, além de pontos de leitura e displays muito bem
posicionados em shoppings centers, padarias, etc. Uma outra
novidade da Dia Melhor: milhares de leitores recebem a revista
juntamente com o seu pedido de refeições por “delivery”. A Dia
Melhor é a única publicação que disponibiliza as informações de
sua circulação em detalhes em seu site.

Auditoria de
tiragem, circulação
e periodicidade
A Dia Melhor é a única revista do ABC
auditada em três parâmetros: tiragem,
circulação e periodicidade. Um auditor
independente, a cada edição, checa
quantos exemplares são distribuídos,
onde são distribuídos e se a periodicidade
anunciada está sendo cumprida. O
anunciante, desta forma, tem segurança
absoluta de seu investimento na Dia Melhor.

Anunciando na Dia Melhor
Formatos e valores
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Formatos

Dia Melhor

Negócios em
Movimento

Os Melhores
Imóveis do ABC

20,2 x 26,6

11775,

10480,

10480,

20,2 x 26,6

14625,

13100,

20,2 x 26,6

12950,

20,2 x 26,6

12640,

20,2 x 26,6
20,2 x 26,6

12950,
12640,

20,2 x 26,6

18050,

40,4 x 26,6

24120,

40,4 x 26,6

18430,

20,2 x 13,3
13 x 26,6
6,5 x 26,6

7375,
9810,

6120,
8160,

4512,

3660,

20,2 x 6,7

3532,

2880,

2486,

Página inteira
(Indeterminada)

Página inteira
(3ª página)

Página inteira
1

(5ª página)

Página inteira
(7ª página)

2ª capa
3ª capa
4ª capa
Dupla espelhada
2

2ª capa e 3ª página)

Dupla espelhada
(Indeterminada)

3

1/2 página

4

6

2/3 página
1/3 página
Rodapé

7

1/6 página

6 x 12*

8

Módulo

10,1 x 4,7*

5

Valores

Dimensões
largura x altura
cm

6120,

460,

Periodicidade: Mensal
Consulte formatos e posicionamentos especiais.
Valores em Reais (R$) unitários referentes a uma edição.
Condições de faturamento: 30 d.d.I.
Os valores constantes nesta tabela de preços podem ser alterados sem prévio aviso.

Material a ser publicado

Arte final e material são de responsabilidade do anunciante.
Os arquivos devem ser enviados em JPG em 300 dpi em CMKY ou em PDF de alta qualidade.
Seguir a tabela acima e acrescentar 0.5 cm de cada lado de sanguia e considerar 0,5 cm de cada
lado interno de margem de segurança.
*Anúncios 7 e 8, não possuem sangrias.

www.diamelhor.com.br

www.negociosemmovimento.com.br

/DiaMelhor

/NegociosEmMovimento

/OsMelhoresImoveisdoABC

Av. Utinga, 413 • Santo André • SP • 11-4463-3144 • 4463-3222 | comercial@diamelhor.com.br | diamelhor@diamelhor.com.br

