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valores e
formatos
de anúncios

Conheça a
Revista Essencial
Há 10 anos no mercado e com 25.000 exemplares distribuídos em todo
o País, a Revista Essencial leva informações estratégicas do mercado de
higiene pessoal, perfumaria, cosméticos e beleza aos profissionais do
varejo farmacêutico e de perfumarias.

Linha Editorial
Em um mercado com consumidores bem informados, antenados e com crescente poder aquisitivo, a publicação oferece conteúdo de qualidade para que os
profissionais do varejo tenham conhecimentos específicos capazes de gerar
vendas e otimizar os resultados nos pontos de venda:
• Oportunidade de negócios no setor;
• Movimentação da indústria e distribuidores;
• Tendências e novas tecnologias;
produtos, formulações, embalagens

• Comportamento do consumidor;
• Tendências de consumo;
• Gestão do negócio;

planogramas, gerenciamento por categorias,
exposição, marketing e cases.

• Entrevistas com executivos do setor.

Fale com quem vende
o produto no PDV
Atinge 89% dos PDVs nos
estados de São Paulo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro, estados que concentram 50% do
faturamento do setor.

Publicação dirigida a balconistas, farmacistas, perfumistas,
consultores de beleza e até
mesmo proprietários de lojas
independentes.

Distribuição Qualificada
70

%

farmácias

30

%

perfumarias e
lojas especializadas

Norte

1%

Nordeste

Tiragem

25.000
EXEMPLARES

• Servimed (SP, MG, PR, SC, MT, MS, RJ);
• GAM – Genésio Mendes (RS, SC, PR);
• Grupo Galindo (PE, AL, CE, RN, SE);
• 5.000 exemplares através de mailing
para os demais estados;
• Mailing da indústria;
• Distribuição em feiras do setor.

11%

Centro-Oeste

6%

Sudeste

62%

Sul

20%

Algumas redes que recebem
a revista Essencial
Agafarma
Angeloni
Associadas
Atual Farma
Augefarma
Biodrogas
Carrefour
Catarinense
Cityfarma
Compre
Certo
COOP
Cooperfarma
Droga Rede
Drogal
Drogamais

Drogaria SP
Drogaria Total
Drogasmil
Entrefarma & Cia
Farma & Farma
Farma 100
Farma Ponte
Farma VIP
Farmácia S. Paulo
Farmafort
Farmalife
Farmautil
Farmavale & Cia
Farmes
Hiperfarma
Maxifarma

Moderna
Multidrogas
Nissei
Nossa Rede
Pacheco MG
Pacheco RJ
Pague Menos
Panvel
Raia/Drogasil
Rede da Economia
SESI
Tamoio
Tchê Farmácias
Uai Farma
Unifarma
Viva Mais
Walmart

Materiais
Sob Medida

Projetos customizados
para destacar ainda mais
sua marca no mercado.

Em 2017:
Consultor Nota 10

A cada mês um tema para capacitação do
balconista, dermoconsultor e perfumista!

Módulo 1 - Técnicas de Venda

Módulo 5 - Pele: limpeza

Módulo 2 - Cosmetologia

Módulo 6 - Cabelos: limpeza

Módulo 3 - Ponto de Venda

Módulo 7 - Cabelos: coloração

Módulo 4 - Pele: prevenção

Módulo 8 - Cutelaria e maquiagem

Publicidade na Revista
Formato

Medidas

Valor

Sobrecapa

21,0 x 21,0 cm

R$ 33.600,00

Cinta + Página Simples 12 x 20,5 + 7,5 cm de dobra

R$ 32.340,00

Segunda Capa

20,5 x 27,5 cm

R$ 13.335,00

Terceira Capa

20,5 x 27,5 cm

R$ 9.870,00

Quarta Capa

20,5 x 27,5 cm

R$ 18.480,00

Página simples

20,5 x 27,5 cm

R$ 8.610,00

Página dupla

41,0 x 27,5 cm

R$ 15.960,00

1/2 Página

20,5 x 13,5 ou 10,25 x 27,5 cm R$ 4.935,00

1/3 Página

20,5 x 9,0 ou 7,0 x 27,5 cm

R$ 3.675,00

Encarte Duplo
Central Grampeado

41,0 x 27,5 cm

R$ 32.445,00

*Suplementos e
Encartes Especiais:
Sob Consulta

Página dupla
41,0 x 27,5 cm

Página simples
20,5 x 27,5 cm

1/2 página
10,25 x 27,5 cm

1/2 página
20,5 x 13,5 cm

Prazo de entrega
do material:
até 15 dias antes da
data de publicação
Prazo de pagamento:
21 dias da
data de publicação

Formato do arquivo:
PDF em alta resolução,
com 5mm de sangria.

1/3 página
7,0 x 27,5 cm

1/3 página
20,5 x 9,0 cm

Publicidade no Site
Formato

Medidas

Valor

Super Banner

728 x 90 px

R$ 4.000,00

Retângulo Médio

300 x 250 px

R$ 2.300,00

Pauta 2017
Edição 93 | Janeiro

Consultor Nota 10 | Mód 1 - Técnicas de Vendas

• Higiene íntima

sabonetes, lenços absorventes e coletores

• Mix para o carnaval

preservativos e protetor solar

• Fotoprotetores com ação dermocosmética

Edição 94 | Fevereiro

Consultor Nota 10 | Mód 2 - Cosmetologia

• Desodorantes

frequência de consumo, variantes
mais buscadas e lançamentos

• Mulher

cabelos, nutricosméticos, hidratantes,
dermocosméticos, absorventes

• Óleos corporais

tendências, óleo de argan e dicas para aplicação

tendências, itens oil free e com cor de base

Edição 95 | Março

Consultor Nota 10 | Mód 3 - Ponto de Venda

• Teens

higiene pessoal, perfumaria e cosméticos

Edição 96 | Abril

Consultor Nota 10 | Mód 4 - Pele: prevenção

• Dia das Mães

beleza na gravidez, celulites e estrias, acne, absorção e retirada de leite, absorventes pós-parto

• Tratamentos para cabelos danificados

• Inverno

• Higiene do rosto

• Suplementos Vitamínicos e emagrecedores

condicionador, ampolas, máscaras

tônicos, adstringentes, água micelar

protetor labial, hidratantes, óleos, cremes de
tratamento para os cabelos, anti-manchas

composição, recomendações, preparo, periodicidade

Pauta 2017
Edição 97 | Maio

Consultor Nota 10 | Mód 5 - Pele: limpeza

• Dia dos Namorados

preservativos, géis e lubrificantes

• Inaladores e umidificadores de ar

representatividade, exposição, tendência,
inovação e lançamentos

• Pele do bebê

Edição 98 | Junho

Consultor Nota 10 | Mód 6 - Cabelos: limpeza

• Fragrância e perfumes

comportamento de consumo, fragrâncias mais desejadas

• Homens

pré e pós-barba, lâminas, desodorantes,
cabelos (caspa), hidratantes, preservativos

• Oral Care

itens clareadores

fraldas e cremes para assaduras

Edição 99 | Julho

Consultor Nota 10 | Mód 7 - Cabelos: coloração

• Checkout

balas, barrinhas de cereais e chocolates

Edição 100 | Agosto

Consultor Nota 10 | Mód 8 - Cutelaria e Maquiagem

• Envelhecimento da população

fraldas, fixadores de dentaduras, hidratantes, suplementos

• Clima seco

• Tinturas e coloração

• Queda de cabelo

• Especial 100 edições

higienizadores nasais, soros, inaladores
e umidificadores de ar
tratamentos tópicos, xampus específicos e tônicos

planograma, árvore de decisão,
temporada primavera/verão, lançamentos
retrospectiva, evolução do mercado de HPC no Brasil

Pauta 2017
Edição 101 | Setembro
• Verão

isotônicos, protetor solar, pós-sol, bronzeadores,
depilatórios, desodorantes, preservativos, cabelos

• Aparelhos eletrônicos

Edição 102 | Outubro
• Cabelos

higiene, tratamento e recuperação dos fios

• Mercado infantil

cantinho customizado, puericultura

inaladores, umidificadores, medidores de pressão,
balanças, escovas elétricas, chapinha, depiladores

• Celulites e estrias

coleções, esmaltes hipoalergênicos, tendência

• BB Cream

• Cutelaria

• Alimentação infantil

leites especiais e papinhas

Edição 103 | Novembro

cremes e nutricosméticos

produto reduz aparência dos poros e controla o brilho

Edição 104 | Dezembro

• Cuidados Tópicos

• Cuidados diários com a pele

• Kit férias

• Cabelos

• Maquiagem

• Oral Care

curativos, algodão, hastes flexíveis, produtos
ortopédicos, bolsas térmicas, fitas
produtos mais consumidos, embalagens tamanho família
inovação, efeito matte e multifuncionais

• Repelentes

população está mais consciente e busca por este produto

demaquilantes, sabonetes, protetor solar,
hidratante, anti-acne, dermocosméticos
ampolas, sprays finalizadores e fixação
tipos e necessidades do consumidor

Programe-se e participe

Reserve já o seu espaço!
publicidade@contento.com.br |
Daniel Tavares
5082-2200

R. Leonardo Nunes, 198 - Vila Clementino - São Paulo, SP

