Bendita Magazine chega ao mercado gaúcho com a proposta
de ser uma revista totalmente voltada ao público feminino. Com
produção local, a publicação abrange as novidades e as histórias que
despertam o interesse da mulher gaúcha contemporânea das classes
A e B. É a essência do mundo feminino pela Bendita!

Bendita Magazine
A essência do mundo feminino
Atenta às características e necessidades das mulheres com mais de
30 anos, a Bendita trata os assuntos com criatividade, inteligência,
entusiasmo e sofisticação. Assim acompanha as tendências, pronta
ao que acontece e antecipa temas para a mulher de hoje que se
importa com informação de qualidade, tempo, praticidade, beleza,
tecnologia, valores, emoção, design e grifes.

Bendita essência
Bendita foi criada com a intenção
de ser bendita. Ou seja, feliz,
ditosa e próspera. E ainda “bem
dita” em suas expressões. Levar
o bem-estar da leitura por meio
da informação e entretenimento.
Como a essência de toda
mulher, ser Bendita.

Bendita conversa
Como uma conversa entre amigas, as matérias da
Bendita passeiam entre comportamento, moda, beleza,
cultura, gastronomia, sexualidade, carreira e dinheiro,
turismo, saúde e bem-estar, decoração, família,
espiritualidade e entretenimento.
A revista traz ainda entrevistas com mulheres de atitude,
reportagens especiais, espaço vip, dicas rápidas,
editoriais de moda e colunistas, entre outros.

Bendita mulher
contemporânea
Pesquisa no mercado gaúcho sobre o consumo das mulheres revela que
o público feminino é extremamente potencial. Veja porque:

As mulheres
são responsáveis
pela maioria das
compras da
casa;

41% das
gaúchas entre
30 e 60 anos
têm aplicações
financeiras;

Seu poder
de compra
sobre seus
gastos e do
companheiro
é de 80%;

Seu poder
de decisão
de compra
é de 95%;

71% são
independentes
financeiramente;

Elas buscam
informações
para decidir
sobre produtos
e serviços;

Gostam de
conversar
sobre estas
descobertas
com outras
amigas.

Bendita circulação
O prazer de estar atualizada com Bendita se dá em pontos de
vendas e pela entrega dirigida com mailing personalizado.
A distribuição gratuita ainda acontece em ambientes de conversa
e leitura como cafés, restaurantes, livrarias, consultórios médicos,
dentários e psicológicos, clínicas de estética e salões de beleza.
Anunciantes de diversas áreas do consumo feminino e
eventos compõem a circulação, além das assinaturas.

Formato: 21cm x 27,5cm

Circulação em 2013

Capa: Couché brilho 225g

Jan/Fev: primeira semana de janeiro

Páginas: Couché brilho 90g

Mar/Abr: primeira semana de março

Periodicidade: Bimestral

Mai/Jun: primeira semana de maio

Tiragem: 10 mil exemplares

Jul/Ago: primeira semana de julho

Circulação: Porto Alegre e

Set/Out: primeira semana de setembro

Região Metropolitana

Nov/Dez: primeira semana de novembro

Bendita característica
Anuncie na Bendita
Para as agências:
Arquivos em PDF, 300 dpis,

Página

Página Dupla

21 x 27,5cm
c/ sangria 22 x 28,5cm

21 x 13cm
c/ sangria 22 x 14cm

Rodapé
Lateral

42 x 27,5cm
c/ sangria 43 x 28,5cm

Meia
Página

CMYK, 4x4 cores.
Sempre respeitar 5mm de
sangria nas laterais!

7 x 27,5cm
c/ sangria 8 x 28,5cm

Condições especiais de lançamento:
Para contratos de três edições, ganhe 15% de desconto;
para quatro edições, 25%; e para seis edições, economize 50%!

Consulte vendas!

Bendita Magazine é uma publicação da Parly Editora Ltda.
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