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Há 16 anos no Distrito Federal, a Antenados - A ideia jovem de Brasília - 
vem modificando a forma de divulgar a cultura local e de levar ao leitor 
informações relevantes. Tem como foco o público moderno, jovem de 
pensamento e atitude. Economia, saúde, educação, direito do consumidor, 
política, concurso, cidadania, cruzadinhas, shows, festas, exposições, moda, 
cinema, esporte, enquete, turismo, cinema e teatro também fazem parte das 
editorias que o site Antenados leva a um público cada dia mais exigente. 

O site é atualizado diariamente por uma equipe de profissionais competentes 
e que ama o que faz, sem contar os nossos estagiários que por sinal são muito 
antenados. 



ANTENADOS é o meio jovem de comunicação de Brasília. É uma revista que tem personalidade e 

estilo. Único no segmento, no formato, no conteúdo e principalmente no público alvo.

        O  atende a um público que até então  não  fora valorizado. E foi partindo desse ANTENADOS

princípio que desenvolvemos a ideia de comunicar a quem mais entende de consumo: o jovem. A revista 

ANTENADOS tem uma tiragem de 50 mil exemplares e é encontrada nos locais estratégicos da cidade.

       ANTENADOS é uma mídia extremamente formadora de opinião consolidada na cidade, com 

um reconhecimento do público a qual é direcionado e na qual traz flexibilidade de formatos publicitários, 

além de associar o produto ou serviço a pessoas , inteligentes e reconhecidas. Atuando há dezesseis   anos 

no mercado de Brasília, já possui um público cativo que confere credibilidade ao produto associado a 

marca . Além da visibilidade, o anunciante divulga sua marca e se associa a uma mídia ANTENADOS
jovem, moderna e atual. , a idéia jovem de Brasília.ANTENADOS
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Homens e mulheres de 18 a 45 anos, que pertencem às classes A, B e C, que 
estudam em faculdades ou já se formaram, empresários, executivos, 
publicitários, profissionais liberais, políticos, que consomem roupas da moda, 
assessórios, joias, celulares, computadores, frequentam academias, bares, 
boates, cursos de idiomas, clínicas de estética, salões de beleza, restaurantes, 
ou seja, todo o universo que rodei esses potenciais consumidores.
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No portal há uma integração das mídias que abrange todo o conteúdo da 
revista, além de entrevistas com personalidades importantes e espaço 
exclusivo para os patrocinadores. 

O índice de penetração do programa é satisfatório, já que abrange várias 
áreas como saúde, politica, economia, turismo, esporte, educação, etc

ÍNDICE DE PENETRAÇÃO
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SERVIÇOS

* Os espaços poderão ser utilizados com vídeos e links em local 
estratégico;

* Um banner também poderá ser utilizado dentro do portal;

A contratante tem exclusividade dentro do portal Antenados, não tendo 
nenhuma propaganda ou patrocínio de outra instituição do mesmo 
segmento. 
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* Os espaços poderão ser utilizados com vídeos e links em local 
estratégico;

* Um banner também poderá ser utilizado dentro do portal;

A contratante tem exclusividade dentro do portal Antenados, não tendo 
nenhuma propaganda ou patrocínio de outra instituição do mesmo 
segmento. 

PREÇOS

SERVIÇOS

1.Super Banner

Onde publicar: Homepage e Capa/ Internas dos canais.
Formato: 728 x 90 pixels.

Tipo do arquivo: flash ou GIF. 
Peso: 40 kb.

Preço – Mensal  R$ 70.000,00



ANTENADOS é o meio jovem de comunicação de Brasília. É uma revista que tem personalidade e 

estilo. Único no segmento, no formato, no conteúdo e principalmente no público alvo.

        O  atende a um público que até então  não  fora valorizado. E foi partindo desse ANTENADOS

princípio que desenvolvemos a ideia de comunicar a quem mais entende de consumo: o jovem. A revista 

ANTENADOS tem uma tiragem de 50 mil exemplares e é encontrada nos locais estratégicos da cidade.

       ANTENADOS é uma mídia extremamente formadora de opinião consolidada na cidade, com 

um reconhecimento do público a qual é direcionado e na qual traz flexibilidade de formatos publicitários, 

além de associar o produto ou serviço a pessoas , inteligentes e reconhecidas. Atuando há dezesseis   anos 

no mercado de Brasília, já possui um público cativo que confere credibilidade ao produto associado a 

marca . Além da visibilidade, o anunciante divulga sua marca e se associa a uma mídia ANTENADOS
jovem, moderna e atual. , a idéia jovem de Brasília.ANTENADOS

A IDEIA JOVEM DE BRASÍLIA

SITE

www.antenados.com.br

2.Super Banner Expansível

Onde publicar: Homepage e Capa/ Internas dos canais.
Formato: 728 x 90 pixels e 728 x 300 pixels (quando expandido).
Tipo do arquivo: GIF. 
Peso: 40 kb / 50 kb

Preço - Mensal  R$ 60.000,00

3. Box Lateral

Por ser esta em local estratégico dentro do portal oportuniza possibilidade de 
impacto nos usuários e, portanto, maior visibilidade. 

Onde publicar: todas as páginas
Formato: 120 x 175 pixels
Tipo do arquivo: flash ou GIF. 
Peso: 25 kb

Preço - Mensal  R$50.000,00
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4. Banner Vertical

Onde publicar: veiculado em todas as páginas.
Formato: 120 x 300 pixels
Tipo do arquivo: flash ou GIF. 
Peso: 30 kb

Preço- Mensal  R$ 45.000,00

5. Full Banner 

Onde publicar: Homepage 
Formato: 468 x 60 pixels
Tipo do arquivo: flash ou GIF. 
Peso: 30 kb

Preço - Mensal  R$ 40.000,00
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6. Interferência DHTML 

É exibido na tela assim que o usuário entra na página. Pode sumir após alguns 
segundos ou necessita da interferência do usuário para ser fechado.

Onde publicar: Homepage e Capa/ Internas dos canais
Formato: 200 x 200 pixels a 400 x 400 pixels.
Tipo do arquivo:  GIF. 
Peso: 50 kb

Preço – Mensal   R$ 35.000,00
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CONTATOS COMERCIAIS 

Diretora Presidente: Beth Caomon

Diretora Presidente: Mônica Alves

Endereço Comercial

EQRSW 7/8 LT 01 SL 215 ED . MONUMENTAL  SUDOESTE – Brasilia DF
 CEP : 70.675.760

B&M 10 PRODUÇÕES  - CNPJ – 11.047.386/0001-03

Telefone:

(61) 3546 3439 / 98649 0522

antenados@antenados.com.br


