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QUEM SOMOS
•

A Revista Passos foi editada pela primeira vez no Brasil em 1986. Desde então,
vem se aprimorando e aprofundando o relacionamento com os seus leitores,
através da publicação de assuntos relevantes para vida das pessoas e da
sociedade.

•

A Passos faz parte de uma rede internacional, sendo publicada em diferentes
países e idiomas tais como: inglês, espanhol, português e italiano. Em suas
páginas encontram-se artigos e reportagens de diversas partes do mundo,
serviços e opiniões sobre temas políticos, econômicos, sociais, culturais e
eclesiais, além de relatos de experiências pessoais e de comunidade.

•

Importante instrumento de comunicação e de diálogo, a Revista Passos goza de
respeito e credibilidade junto aos seus leitores, um público qualificado
formado por jovens, homens e mulheres com um profundo envolvimento com
o mundo do trabalho, da Academia, das artes e da sociedade em geral.

DISTRIBUIÇÃO
Tiragem de 1.300 exemplares com distribuição mensal para cerca de 800
assinantes e venda avulsa em 15 cidades do país.
Venda especial no mês de junho (Evento Dia Nacional da Revista Passos),
com tiragem de 3.000 cópias e distribuição para 30 cidades.
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PRESENÇA
DISTRIBUIÇÃO
ONLINE
Presença
Online
SITE
Média de 800 usuários ativos por mês
(fonte: Google Analytics)

FACEBOOK
1.760 seguidores
NEWSLETTER
Envio semanal para 450 inscritos
diretamente

PROPOSTA COMERCIAL
EDIÇÃO IMPRESSA*:
1 página inteira
formato 210 x 285 mm
R$ 1.000,00

Posição horizontal
175 x 75 mm
R$ 350,00

Posição vertical
formato 105 x 250 mm
R$ 500,00

A arte dos anúncios deve ser enviada até o dia 20 do mês anterior à publicação.
*Para a edição especial de junho, os anúncios têm um aumento de 30%.

PROPOSTA COMERCIAL
PASSOS ONLINE:
WEB SITE
Também é possível fazer publicidade no
site www.revistapassos.com.br
Formato 238 x 142(h) px
R$ 400,00 (mensal)

BANNER NA NEWSLETTER
Arquivos de imagem parada ou gif
animados no tamanho 590 x 150 px
que são inseridos de forma alternada
entre as notícias
R$ 400,00 (por 4 envios mensais)

OBRIGADO!
Revista Passos Litterae Communionis
Atendimento: Isabella Alberto
Tel. (21) 2548-3598
WhatsApp: (21) 98880-4588
E-mail: isabella.alberto@cl.org.br

