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H
á 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.

A IDEIA JOVEM DE BRASÍLIA

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.

www.antenados.com.br
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PÚBLICO ALVO

NTENADOS é o meio jovem de comunicação de Brasília. É uma revista que tem personalidade e
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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
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além de associar o produto ou serviço a pessoas , inteligentes e reconhecidas. Atuando há dezesseis anos
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no mercado de Brasília, já possui um público cativo que confere credibilidade
ao produto associado a

marca ANTENADOS. Além da visibilidade, o anunciante divulga sua marca e se associa a uma mídia
jovem, moderna e atual. ANTENADOS, a idéia jovem de Brasília.
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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,
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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 ANTENADOS. Além da visibilidade, o anunciante divulga sua marca e se associa a uma mídia
jovem, moderna e atual. ANTENADOS, a idéia jovem de Brasília.
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NTENADOS 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 ANTENADOS atende a um público que até então não fora valorizado. E foi partindo desse
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,

A IDEIA JOVEM DE BRASÍLIA

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 ANTENADOS. Além da visibilidade, o anunciante divulga sua marca e se associa a uma mídia
jovem, moderna e atual. ANTENADOS, a idéia jovem de Brasília.
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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 ANTENADOS. Além da visibilidade, o anunciante divulga sua marca e se associa a uma mídia
jovem, moderna e atual. ANTENADOS, a idéia jovem de Brasília.
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além de associar o produto ou serviço a pessoas , inteligentes e reconhecidas. Atuando há dezesseis anos

PREÇOS

no mercado de Brasília, já possui um público cativo que confere credibilidade ao produto associado a
marca ANTENADOS. Além da visibilidade, o anunciante divulga sua marca e se associa a uma mídia

1.Super Banner

jovem, moderna e atual. ANTENADOS, a idéia jovem de Brasília.

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
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2.Super Banner Expansível
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50 kbde 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.

Preço - Mensal R$ 60.000,00
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,
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além de associar3.
o produto
serviço a pessoas , inteligentes e reconhecidas. Atuando há dezesseis anos
BoxouLateral
no mercado de Brasília, já possui um público cativo que confere credibilidade ao produto associado a
marca ANTENADOS. Além da visibilidade, o anunciante divulga sua marca e se associa a uma mídia

Por ser esta em local estratégico dentro do portal oportuniza possibilidade de
jovem, modernaimpacto
e atual. ANTENADOS
idéia jovemmaior
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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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NTENADOS é o meio jovem de comunicação de Brasília. É uma revista que tem personalidade e
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ANTENADOS tem uma tiragem de 50 mil exemplares e é encontrada nos locais estratégicos da cidade.

Preço- Mensal R$ 45.000,00
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,
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Tipo do arquivo: flash ou GIF.
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marca ANTENADOS. Além da visibilidade, o anunciante divulga sua marca e se associa a uma mídia

Preço - Mensal R$ 40.000,00
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Onde publicar: Homepage e Capa/ Internas dos canais
Formato: é200
x 200 pixels a 400 x 400 pixels.
ANTENADOS
uma mídia extremamente formadora de opinião consolidada na cidade, com
Tipo do arquivo: GIF.
um reconhecimento do público a qual é direcionado e na qual traz flexibilidade de formatos publicitários,
Peso: 50 kb
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

Preço – Mensal R$ 35.000,00

marca ANTENADOS. Além da visibilidade, o anunciante divulga sua marca e se associa a uma mídia
jovem, moderna e atual. ANTENADOS, a idéia jovem de Brasília.
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um reconhecimento do público a qual é direcionado e na qual traz flexibilidade de formatos publicitários,
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além de associar o produto ou serviço a pessoas , inteligentes e reconhecidas. Atuando há dezesseis anos
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no mercado de Brasília, já possui um público cativo que confere credibilidade ao produto associado a
marca ANTENADOS. Além da visibilidade, o anunciante divulga sua marca e se associa a uma mídia
jovem, modernaTelefone:
e atual. ANTENADOS, a idéia jovem de Brasília.

(61) 3546 3439 / 98649 0522
antenados@antenados.com.br
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