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REVISTA

A

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, 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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Homens e mulheres de 18 a 45 anos, que pertencem classes
A, B e C, que estudam em faculdades ou já se formaram. Que
consomem roupas da moda, assessório, academias, bares, boates,
cursos de idiomas, clinica de estéticas , ou seja, todo o universo que
rodeia esses potenciais consumidores.
DISTRIBUIÇÃO:
A revista é distribuída gratuitamente e encontrada em pontos
estratégicos, onde este seleto público freqüenta: faculdades, bares da
moda,

shopping

centers,

boates,

teatro,

academias,

cursinhos,

órgãos públicos locais e federais.
PERIODICIDADE:
A revista é produzida mensalmente.
MATERIAL DA REVISTA:
Papel couchê fosco 115 gramas, tamanho de 21,0 cm de
largura por 30,0 cm de altura com 5mm de sangria.
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COMO ANUNCIAR?

A revista Antenados oferece informativos publicitários.
Estão disponíveis os seguintes formatos:

4° capa _________________________________________
Página dupla __________________________________
Página __________________________________________
22,5 x 15,5 cm _____________________________
11 x 16 cm ___________________________________
11 x 7,5 cm __________________________________

R$ 75.000.00
R$ 70.000.00
R$ 60.000.00
R$ 30.000.00
R$ 20.000.00
R$ 10.000.00

A revista Antenados oferece aos seus anunciantes a
possibilidade de conseguir descontos especiais com pacotes.
Veja a seguir:
Pacotes:
Descontos:
Trimestral página dupla ______________________ 25%
Trimestral 1 página ___________________________
30%
Semestral página dupla ______________________
35%
Semestral 1 página ___________________________
40%
Anual página dupla ____________________________
45%
Anual 1 página _________________________________ 50%
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INFORMAÇÕES:

Tiragem ________________________________________
Periodicidade __________________________________
Fechamento Comercial______________________
Colocação de Anúncios _____________________
Determinação de páginas __________________
Papel ____________________________________________
Veiculação _____________________________________

50 mil exemplares
Mensal
15 de cada Mês
Indeterminada
Tabela + 30%
Couchê liso 115 g
20 de cada Mês
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TAMANHOS DISPONÍVEIS

Capa 21,0 x 30,0 cm

21,0 cm X 15,0 cm

11 x 16cm

11 x 7,5cm
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CONTATOS:

Fone: 61.3546-3439
Cel.: 61. 98649-0522

61. 98418-5732

E-mail: antenados@antenados.com.br
B & M 10 Produções LTDA-ME CNPJ: 11.047.386/0001-03
Endereço:
EQRSW 7/8 LT SL 215 ED . Monumental Sudoeste
CEP : 70.675.760 Brasília –DF

Diretora Presidente:

Diretora Presidente:

Beth Caomon

Mônica Lemets

antenados@antenados.com.br

