
VAM Magazine comercial

O resultado dos dias de hoje é o acelerado crescimento a
partir de matérias exclusivas bem planejadas, lives para as
edições mensais, onde convidamos grandes nomes dos
negócios, moda, música, teatro, televisão e cinema,
reconhecidas em âmbito nacional e internacional. 
Os Colunistas são nossas joias, em seus segmentos
escrevem mensalmente seus artigos de sucesso.
Toda equipe de produção também assina para as maiores
revistas do Brasil, como ELLE Brasil, Vogue Brasil, Glamour,
ELA Globo.

Mais que uma revista, a VAM Magazine é um estilo de vida.
Traz à tona sua autenticidade brasileira em cada conteúdo
planejado pelo diretor Antonnio Italiano e toda a nossa
equipe.
Somos parceiros de assessorias de marcas, artistas e mídias
do nosso Brasil.

Mercado editorial: Moda em entrevistas, negócios de
sucesso, Corpo & Mente, e claro, arte e cultura nacional.
Cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto
Alegre.

Edição digital periodicidade: Capas exclusivas mensais,
os conteúdos são autorais e estão disponíveis no site e
também nas redes dos envolvidos. 

Edição impressa: Lançamentos trimestrais, próximo
lançamento em março/abril de 2022. Edição de
aniversário*

EXCLUSIVO #VAMMagazine 

Iza – 14,8 milhões, Caio Castro - 19,9 milhões, Kéfera - 14,4 milhões,
Ana Clara Lima - 9,5 milhões, Mateus Carrilho - 849 mil, Nicole Bahls

- 10,2 milhões, Fernando Fernandes - 483 mil, Giovana Antonelli –
14,2 milhões, Carla Diaz – 9,3 milhões, Dulce Maria – 8,6 milhões,

Vanessa Giácomo – 4,3 milhões, Adriane Galisteu – 3,8 milhões, Carol
Castro – 3,5 milhões, Henrique Fogaça – 3,3 milhões, Malvino,

Salvador – 2,6 milhões, Pedro Scooby – 1,9 milhão, Cláudia Ohana –
565 mil

*número de seguidores no Instagram, onde também o material foi
publicado. 

 
CNN Brasil, Uol, Yahoo, Terra, Metrópoles, O Dia, FM O Dia, O Globo,

UAI, Jornal de Brasília, EXTRA, RD1... Já citaram a VAM Magazine
como fonte de conteúdo e informação. Clique aqui e veja

 

https://www.google.com/search?q=vam+magazine&rlz=1C1GCEA_enBR940BR940&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=2ahUKEwjzpd_278r1AhXjIbkGHajmDEcQ_AUoBHoECAEQBg&biw=1707&bih=833&dpr=0.8


Revista Impressa

Impressa: Capa + 6 páginas tam padrão

Para

Entrevista | matéria | Editorial de moda ou
beleza | Inserir marcas nacionais

Produção

Edição distribuída em bancas do Rio e São
Paulo
Equipe para a produção do moodboard
Fotógrafos
Maquiadores
Locação
Stylist
Filmakers
Imprensa para acompanhar a produção

Distribuição da revista impressa e envio para
assessorias, marcas e artistas que já estiveram
nas capas da revista VAM Magazine,  junto ao
presskit enviamos a edição. - RJ - BH - SP  
Venda online da edição no site
vammagazine.com.br

Três banners impressos na Av Paulista, em
banca | Banca Cultura - Período 1 mês

DIAMANTE

+
Estratégia para o digital:

Produção do vídeo de makingof para as
redes sociais, podendo ser vídeo do
banner, ou dia de produção das foto.-
Cliente direciona.

4 publicações no feed do Instagram com
as fotos do editorial e vídeo
4 Stories
Patrocínio da capa no Instagram ADS
Google ADS
Divulgação nas redes sociais do artista
de capa

R$ 69 mil, *citações como patrocinador
nas lives e entrevistas.

PILARES
INFORMAÇÃO

MODA – DO FAST FASHION ÀS GRIFES
CULTURA E ARTE

LIFESTYLE
COMPORTAMENTO
CORPO & MENTE



TABELA DE PREÇOS PARA PUBLICIDADE

Página simples

R$8.000
1/2 Página (Horizontal/Vertical)

R$6.000
1/3 de Página (Vertical)

R$4.510
Rodapé

R$ 3.985

TABELA DE PREÇOS PARA PUBLICIDADE

2ª Capa + Página 3

R$41.500
4ª Capa

R$35.900
2ª ou 3ª Capa

R$27.824
Página dupla

R$18.000

Bônus: Todos os anunciantes OURO e

PREMIUM ganham uma (1) publicação no
Instagram - Feed e story da revista no mês
anunciado.

*Os materiais de divulgação são enviados
pela assessoria do contratante, respeitando
os formatos dos layouts solicitados pela
revista.

*Também recebem os exemplares nos
endereços solicitados.

OURO PREMIUM

25k
seguidores Instagram

25 a 35: 37%
18 a 24: 26,4%
35 a 44: 18,9%
45 a 54: 8,7%

 
63,45 % mulheres

36,5 % homens
 

118 mil publicações
11,5 reels

 

127,985k
contas alcançadas/mês
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Email: antonnio@vammagazine.com.br

Website: www.vammagazine.com.br

Social Media: @vammagazine

Cell: (55) 98113341 - WhatsApp comercial

Nota no site: R$ 750,00
Pacote Instagram + site

Pacote I: Duas publicações no mês no
feed e story, + nota no site da revista R$
1.900 /mês - Duração 6 meses
Pacote II: Uma publicação no feed e
story da revista R$ 1.200 /mês - Duração
6 meses
Publipost unico: R$ 1.000

Pautas sociais sem envolvimento de
marca, e artistas iniciantes: Sem custo,
apenas envie sua demanda para
antonnio@vammagazine.com.br

Capa revista digital + editorial +
entrevista R$ 3,700 / Duas publicações
no Instagram feed + Duas publicações
no story *Materiais enviados de acervo

Publicidade em matéria/pautas para
empresas como escritórios, consultórios,
profissionais autônomos e assessorias:
R$ 2.350,00 (Valores off para pacotes
de 12 meses)

Banner na página principal: R$ 3.200
(45 dias)

Empresa citada como patrocinadora

nas redes, site e capa do mês: R$ 5.000

PACOTES CAPA DIGITAL

Veja no site os materiais


