MÍDIA KIT

UMA NOVA REVISTA,
A MESMA QUALIDADE
Há quatro décadas sendo referência no mercado, a
Revista Incêndio está de cara nova e com muitas
novidades.
A partir de agora, a publicação passa a ser bimestral,
sendo um caderno especial da Revista Cipa, com
informações especializadas na área de prevenção e
combate à incêndios.
Com a inclusão do caderno na Revista Cipa,
reforçamos a sinergia entre os setores de Segurança e
Proteção ao Trabalhador e Resgate e Prevenção
Contra Incêndios
Incêndios, aumentando a visibilidade da
Incêndio entre os leitores e potencializando a sua
marca nesse veículo que hoje é referência de mercado.
Para acompanhar os novos hábitos de leitura da
sociedade, o caderno contará com um portal de
notícias moderno e com mais conteúdos, atualizados
diariamente com as informações mais relevantes do
setor.

MÍDIA OFICIAL DAS FEIRAS
Feira Internacional de

Segurança e Proteção

A Revista CIPA & Incêndio é a mídia oﬁcial da FISP- Feira Internacional de Segurança e Proteção e Fire Show
– International Fire Fair, principais e maiores eventos de segurança e proteção ao trabalho, prevenção e
combate a incêndios da América Latina.
Os dois eventos reúnem juntos as mais recentes tecnologias, produtos, serviços, experiências e últimas
tendências em prevenção de acidentes e saúde do trabalhador.

PERFIL DOS
LEITORES
Público-alvo

Distribuição

• Auxiliar de enfermagem
• Auxiliar de segurança do trabalho

Sudeste 63,88%

• Bombeiros Militar, Civil e voluntário

Sul 16,28%

• Compradores

Centro-Oeste 4,98%

• Consultores

Nordeste 8,18%

• Distribuidores

Norte 2,77%

• Empresários do setor

Exterior 4,91%

• Enfermeiros do trabalho
• Engenheiros de incêndio e segurança do trabalho
• Ergonomistas

• Higienistas

• Escolas técnicas em segurança do trabalho

• Importadores

• Estudantes

• Integradores

• Fabricantes de EPI e equipamentos

• Presidentes e membros da CIPA

• Fisioterapeutas ocupacionais

• Médicos do trabalho

• Fonoaudiólogos

• Socorristas

• Gerente de RH

• Técnicos em segurança do trabalho

91%
86%

São proﬁssionais da área de
segurança do trabalho,
médicos do trabalho, técnico
de segurança, bombeiros,
socorristas e resgatistas

Colecionam e fazem a revista
circular entre outros leitores e
a usam como fonte de pesquisa

91%

92%
72%

Consideram a revista essencial
para consulta sobre informações
gerais do setor

São leitores ﬁéis e estão
extremamente satisfeitos

Tem idade entre
29 e 51 anos

CADERNO
IMPRESSO
O propósito da Incêndio é levar o que de melhor se faz e se aplica em prevenção e combate a incêndios. Tudo
para que os proﬁssionais dessa área se mantenham atualizados com novidades, artigos técnicos, reportagens,
tecnologia, produtos, normas e outros temas que fazem parte desse caderno produzido para fomentar o setor.

FORMATOS

1 página

2/3 página

21cm x 28cm

14cm x 28cm

1/2 de página 1/3 de página 1/4 de página 1/6 de página
18,5cm x 12cm

18,5cm x 9cm

8,5cm x 12cm

6cm x 12cm

TABELA DE PREÇOS
INFORMAÇÕES GERAIS
• Formato: 21cm x 28cm
• Circulação: Bimestral
• Apresentação: 4x4 cores
• Papel da Capa: Couché 150g/m2 com
verniz UV
• Papel Miolo: Couché fosco 90g/m2

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Os anúncios devem ser entregues em PDF,
com resolução de 300 dpis e 5mm de sangria
de cada lado. Enviar por e-mail para:
roberto.silva@fieramilano.com.br

PÁGINAS E FORMATOS
Capa Folder Dupla
4ª capa
2ª e 3ª capas
1ª página (indeterminada)
2/3 página
1/2 página
1/3 página
1/4 página
1/6 página
2 inserções
4 inserções
6 inserções
* Colocação determinada: 20% de acréscimo

R$
R$ 20.000,00
R$ 7.800,00
R$ 7.150,00
R$ 6.420,00
R$ 4.480,00
R$ 3.360,00
R$ 2.240,00
R$ 1.900,00
R$ 1.337,00
4%
8%
12%

jul/ago

PAUTA
CADERNO
INCÊNDIO

mai/jun

mar/abr

PAUTA
REVISTA CIPA

jan/fev 2021

Edição

Anúncio

Produtos em foco*

Capuz balaclava

Riscos Ocupacionais*

Fornos industriais
CADERNO ESPECIAL INCÊNDIO

493
Produtos em foco*

Centrais de monitoramento, princípios de incêndio

Área de Risco*

Casas de espetáculos e bares

Produtos em foco*

Instrumentos de medição de gases

Riscos Ocupacionais*

Indústria florestal
CADERNO ESPECIAL INCÊNDIO

494
Produtos em foco*

Escadas pressurizadas e elevadores

Área de Risco*

Grandes eventos

Produtos em foco*

Produtos ergonômicos

Riscos Ocupacionais*

Indústria de Produtos Alimentícios
CADERNO ESPECIAL INCÊNDIO

495
Produtos em foco*

Canhão monitor (convencional e de controle remoto)

Área de Risco*

Centros de Distribuição

Produtos em foco*

Equipamentos para trabalho em altura

Riscos Ocupacionais*

Indústria Química
CADERNO ESPECIAL INCÊNDIO

496
Produtos em foco*

Sprinklers certificados x paralelos

Área de Risco*

Portos marítimos

*Não será necessariamente a matéria de capa

16
Dez
2020

15
Fev
2021

14
Abr
2021

15
Jun
2021

nov/dez

PAUTA
CADERNO
INCÊNDIO

jan/fev 2022

PAUTA
REVISTA CIPA

set/out

Edição

497

Anúncio

Produtos em foco*

Óculos de proteção graduados

Riscos Ocupacionais*

Indústria Metalúrgica
CADERNO ESPECIAL INCÊNDIO

Produtos em foco*

Projetos de Segurança contra Incêndio e Pânico

Área de Risco*

Siderúrgicas

Produtos em foco*

Equipamentos de Proteção Coletiva

Riscos Ocupacionais*

Hospitais e estabelecimentos de saúde: riscos
biológicos
CADERNO ESPECIAL INCÊNDIO

498
Produtos em foco*

Sistemas ﬁxos de combate a incêndio

Área de Risco*

Supermercados

Produtos em foco*

Cremes de proteção

Riscos Ocupacionais*

Indústria Têxtil
CADERNO ESPECIAL INCÊNDIO

499
Produtos em foco*

Sistemas hidráulicos

Área de Risco*

Instituições de ensino

*Não será necessariamente a matéria de capa

17
Ago
2021

18
Out
2021

7
Dez
2021

PORTAL
Acompanhando o crescimento digital, a Incêndio apresenta a nova versão do seu portal totalmente
reformulado, com layout intuitivo, design interativo e as mais importantes notícias sobre o setor de
prevenção e combate a incêndios, com atualizações diárias.

PERFIL
DOS USUÁRIOS
(DADOS MENSAIS)

PAGE
VIEWS

BASE
NEWSLETTER

NAVEGAÇÃO

USUÁRIOS

21.531

300.000

00:06:05

7.187

DADOS
DEMOGRÁFICOS

Masculino: 58,32%
Feminino: 41,68%

VISITAS NO
SITE

10.125

SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS
+ 10 mil seguidores

POSTS
NAS REDES SOCIAIS
DINC - POSTMS - IT 7 - MÊS

post sobre a sua empresa ou produtos nas

Cipa Fiera Milano
2 min

Redes Sociais

Alcance e impacte usuários impulsionando o
redes

sociais

da

Incêndio

(Facebook/Linkedin/Instagram).
Aumente a interação entre público-alvo e

Sua
Publicação

marca.
Especiﬁcações:
Post com imagem ou vídeo

Like

Comment

Facebook: 1200x1000 px

Share

Instagram: 1080x1080px

Cipa Fiera Milano
2 min

Linkedin: 1200x628px
Formato da imagem: PNG
Formato do vídeo: MP4
R$ 1.000,00 (1 post)

Like

Comment

Share

LOGO
DA EMPRESA NO PORTAL
DINC- LOGSITE - IT 9 - MÊS

Portal

Alcance 100% dos usuários com o logo da sua
empresa (com link) posicionado em lugar
estratégico na home do portal.
Informações:
O cliente deverá fornecer o logo em JPG ou
PDF e o link.
*Logo disponível apenas na home do portal
R$ 1.000,00 (inserção de 1 logo - mensal)

POPUP
NA HOME DO PORTAL
DINC - POPUPH - IT 11 - MÊS

Portal

Aposte no poder do impacto do popup. Ele
estará presente na home, onde estão 100% dos
acessos do portal.
Informações:
O material deverá ser enviado pelo
cliente.
Formato do popup: 700 x 700 pixels
Arquivo em JPG, PNG ou GIF – estático
R$ 2.000,00 (mensal)

SUPER BANNER
NA
HOME
DINC - SBHOME - IT 1 - MÊS
Portal

Alcance 100% dos usuários com o super banner
da sua empresa ou produto posicionado na
home do portal.
Informações:
O cliente deverá fornecer a arte do banner
Banner disponível somente na home do
portal.
Formato do banner: 970 x 250 pixels
(banner que ﬁca ao lado do logo da
revista)
Arquivo em JPG, PNG ou GIF – estático
R$ 1.500,00 (mensal)

BANNER LATERAL
HOME
DINC - BLHOME - IT 5 - MÊS
Portal

Alcance 100% dos usuários com o banner da sua
empresa ou produto posicionado na lateral da
home do portal.
Informações:
O cliente deverá fornecer a arte do
banner
Banner disponível apenas na home do
portal
Formato do banner: 300 x 250 / 250 x 250
pixels
Arquivo em JPG, PNG ou GIF – estático
R$ 1.000,00 (mensal)

BANNER
NA PARTE INFERIOR DO PORTAL
DINC - BIHOME - IT 6 - MÊS
Portal

Alcance 100% dos usuários com o banner da sua
empresa ou produto posicionado na parte
inferior da home do portal.
Informações:
O cliente deverá fornecer a arte do
banner
Banner disponível apenas na home do
portal
Formato do banner: 728 x 90 pixels
Arquivo em JPG, PNG ou GIF – estático
R$ 1.000,00 (mensal)

SUPER BANNER
NA
PÁGINA DE NOTÍCIAS
DINC - SBPAGN - IT 3 - MÊS
Portal

Alcance 100% dos usuários com o banner de sua
empresa ou produto posicionado na página de
notícias do portal.
Informações:
O cliente deverá fornecer a arte do
banner
Banner disponível apenas na home do
portal
Formato do banner: 728 x 90 pixels
Arquivo em JPG, PNG ou GIF – estático
R$ 1.250,00 (mensal)

DISPARO DE
E-MAIL MARKETING

E-maill Marketing

DINC - DPEMKT - IT 8 - MÊS

Alcance

um

mailing

qualiﬁcado

e

comunique-se diretamente com os usuários da
Incêndio.
Utilize essa ferramenta de marketing direto e
melhore os resultados da sua empresa. Pode
ser uma simples informação, venda ou um
informativo eletrônico.
Especiﬁcações:
Largura máxima: 600 pixels
Arquivo em HTML
Tamanho máximo do arquivo: 100Kb
Cliente

deverá

informar

resposta e assunto
R$ 2.500,00 (1 disparo)

e-mail

de

SUPER BANNER
E-MAIL MARKETING
E-maill Marketing

DINC - SBEMKT - IT 2 - MÊS

Alcance

um

mailing

qualiﬁcado

e

comunique-se diretamente com os usuários da
Incêndio.
O banner ﬁcará no topo do e-mail marketing e
sua marca ou produto será impactado por um
público interessado por esse setor.

Especiﬁcações:
Largura máxima: 600 pixels x 80 pixels
Arquivo em JPG, PNG ou GIF
Número limitado de disparo
R$ 1.500,00 (1 disparo)

PODCAST

DINC - PDCAST - IT 10 - MÊS

Podcast

Atraia potenciais clientes a qualquer hora e
lugar com conteúdos exclusivos sobre os
produtos e serviços da sua empresa, através de
Podcasts. O material ﬁcará disponível em nosso
portal

gratuitamente

para

um

público

altamente qualiﬁcado.

Especiﬁcações:
O material deverá ser enviado pelo
cliente
Formato: MP3
R$ 1.500,00 (cada - mensal)

VÍDEO

DINC - VIDEOH - IT 12 - MÊS

Vídeo

Promova a sua marca no portal da revista
enviando um vídeo da sua empresa ou produto.
A divulgação será feita também nas redes
sociais e em disparos de e-mails marketing.
Informações:
O material deverá ser enviado pelo
cliente
Duração do vídeo: máximo de 2 minutos
Formato: MP4
R$ 1.500,00 (cada - mensal)

FAÇA PARTE DESTA
MÍDIA CONSOLIDADA
oportunidades para a sua empresa!

(11) 5585-4355
(11) 3159-1010
anuncio@ﬁeramilano.com.br
www.revistaincendio.com.br

Siga nas redes sociais:

Incêndio

