
Dê visibilidade para sua marca, produto ou empresa 
em uma das regiões que mais cresce em São Paulo�

Faça parte de 
mais uma página 

 deste bairro�
da história

����



uma terra de gigantes�

Cresça com 

Itaquera,

O Grupo Desenvolve Itaquera valoriza a

Itaquera e seus quase ��� mil habitantes.
 região Leste de São Paulo, que vem crescendo com 

Shopping Itaquera Arena Corinthians Sesc Itaquera Shopping Aricanduva

Parque do Carmo Leandro de Itaquera Hospital Santa Marcelina Metrô Corinthians-Itaquera



Tendo em vista o crescente desenvolvimento da 
região, nosso jornal surge com a proposta de aliar 
visibilidade aos comerciantes e serviços do bairro 
à nossa história e memória, em respeito a uma 
tradição e ao futuro que construiremos juntos.

Jornal Desenvolve Itaquera

��.��� Exemplares

Formato diferenciado, de melhor manuseio e leitura, impresso pela Gráfica OESP Estadão com uma 
tiragem de �� mil exemplares por edição, em papel certificado de reflorestamento. Garantia de 
qualidade visual, gráfica e ecológica. Credibilidade

Sua mídia definitiva na região.

� Formato Germânico: ��,� x �� cms 



Jornal Desenvolve Itaquera

� Conteúdo Editorial
O Jornal Desenvolve Itaquera possuí conteúdo dinâmico e moderno, de leitura agradável, além de novidades e 
as notícias de Itaquera e região, o jornal oferece colunas de Esporte, Pet, Construção, Beleza, saúde e muito mais.

� Perfil Leitores

Faixa Etária:
��-�� anos: ���
��-�� anos: ���
��-�� anos: ���
�� ou mais: ���

Ocupação:
Estuda: ���
Trabalha: ���
Ambos: ���
Aposentado: ���

Classe Social:
A: ���
B: ���
C: ���
D: ���

Sexo:
Masculino: ���
Feminino: ���

Fonte: 
Pesquisa interna



Jornal Desenvolve Itaquera

� Distribuição Gratuíta

� Condomínios

� Semáforos das principais vias e avenidas

� Rua Porta a porta

� Repartições públicas

� Restaurantes

� Comércios em geral
� Bancas de jornais

Distribuição é realizada por equipe própria e uniformizada.

� Instituições de ensino

Pontos de distribuição:

� Consultórios e escritórios

� Distribuição dirigida e Semáforos 

A cada edição ajustamos os pontos de distribuição porta a porta e semáforos 
para poder atingir com maior precisão o público-alvo de nossos clientes.



Jornal Desenvolve Itaquera

� Principais formatos dos anúncios no Noticiário

� Noticiário

� Valor Coluna x Centimetro

* Limitado a 2 anúncios no tamanho máximo de Rodapé (5col x 6 cm)

� Desconto Progressivo
- � Inserções ��� Desc.

- Associado CDLI ��� Desc.

- �� Inserções ��� Desc.

- � Inserções ��� Desc. 

Página Simples
� col x �� cm

Página Dupla
�� col x �� cm

Meia Página Rouba Página
� col x �� cm � col x �� cm

Coluna
� col x �� cm

Rodapé
� col x � cm

Quadrado
� col x �� cm

- Capa do Jornal� Confira

- Intederminado Confira

- �ª Capa do Jornal Confira

- Determ. | Esp. | Ilhado Confira� COL = �,� cm

� COL = �,� cm

� COL = ��,� cm � COL = ��,� cm

� COL = ��,� cm � COL = ��,� cm

� COL = ��,� cm �� COL = ��,� cm

� Página
Dupla



Jornal Desenvolve Itaquera

� Painel de Negócios �Classificados�

� Valor Coluna x Centimetro

* Altura mínima permitida 5 cm.

Página Simples
� col x �� cm

Meia Página
� col x �� cm

Módulo Duplo
� col x � cm

Rodapé
� col x � cm

- Balanços � Editais� Confira

- Empregos� Confira

- Seções� Confira 

- Veículos� Confira 

� COL = �,� cm
� COL = �,� cm
� COL = �,� cm

� COL = ��,� cm

� COL = ��,� cm

� COL = ��,� cm

� COL = ��,� cm

� COL = ��,� cm

� Página

���  Página
� col x �� cm

O Painel de Negócios do Jornal 
Desenvolve Itaquera, tem 
objetivo de enaltecer o comércio 
da região, através de anúncios 
segmentados por seções como 
Saúde, Emprego, Diversos entre 
outros.

Seu Anúncio
aqui���

� Desconto Progressivo

- � Inserções ��� Desc. 

- � Inserções ��� Desc.

- �� Inserções ��� Desc.

� Principais formatos dos anúncios no Classificado



Jornal Desenvolve Itaquera

� Perfil

� Investimento

* Publicamos somente 01 Perfil por edição.

- � Página Publieditorial Especial

- Anúncio Bonificado 

- Quadro ��,� x ��cms Bonificado

A combinação perfeita entre conteúdo editorial e comercial. 

Você ainda ganha um exclusivo quadro, com o conteúdo veiculado 
para você decorar seu estabelecimento, escritório ou casa.

Comemorando anos de tradição, ou somente um sucesso 
repentino� Divulgue para todos e cresça ainda mais�

No �Perfil� do Jornal Desenvolve Itaquera, você ganha visibilidade e 
credibilidade, através de uma matéria foto jornalística sobre a sua 
empresa, entidade ou pessoa. Aqui você pode contar um pouco da 
sua história de sucesso e ainda unir este conteúdo junto com um 
reclame comercial de rodapé. 



Encarte

Jornal Desenvolve Itaquera

� Encarte

* Máximo de 2 encartes diferentes por edição.

- Até � Páginas Confira

- � Páginas Confira

- � Páginas Confira

- �� Páginas Confira

- � Páginas Confira

- �� Páginas Confira

- �� ou mais páginas Confira

- �� Páginas Confira

- �� Páginas Confira

O primeiro impacto é o que fica�

� Custo por milheiro 
�Mínimo de �.��� Encartes��



+ Interatividade

As redes sociais conferem maior visibilidade e rapidez à transmissão do 
conteúdo. Nosso foco é alcançar um número ainda maior de pessoas 
em tempo hábil, proporcionando interatividade e possibilidade de 
diversificação da propaganda.

Portal

Site compatível às plataformas desktop, mobile e tablet

O site possuí conteúdo exclusivo, além do conteúdo disponibilizado em nossa 
mídia impressa. Possibilitando o leitor acessar e compartilhar o conteúdo
do jornal em qualquer lugar e quando quiser.

Canais:
Restaurantes | Bares | Notícias | Novidades | Receitas | Entretenimento
Shows | Esporte | Pets | Lazer | Noite | Kids | Reportagens | Blogs | Autos

www.desenvolveitaquera.com.br



+ Tecnologia

O melhor de Itaquera na palma da sua mão�

Não é um simples buscado, com ele você pode 
aumentar a integração com seu cliente, fornecendo 
descontos exclusivos e promoções de produtos.

O Guia Itaquera é um aplicativo que oferece um 
espaço multimídia para autônomos, pequenos, 
médios e grandes empresários que queiram ampliar 
seu canal de comunicação com seus clientes.

Para o usuário é simples e gratuito basta baixar pela loja.

Realizamos ampla divulgação nas redes sociais e no Jornal Desenvolve Itaquera, 
trazendo mensalmente centenas de novos usuários e futuros clientes para você 
que anuncia no App Guia Itaquera� 

- Semestral Confira

- Cupom Confira

- Trimestral Confira

- Anual Confira

Divulgue sua
empresa ou 

negócio�



Tabela Mídias Digitais

A - Superbanner Confira

B - Banner Lateral Home Confira

C - Banner Rodapé Confira

D - Banner Mat. Rotativ. Confira

- � Post Confira

- � Posts Confira

- � Posts Confira

- � Posts ou mais Confira

Anuncie no maior 
e mais completo portal da região. 

Post em Facebook

A

B

C

D

D



Outros Produtos

Retratando Itaquera na sua forma 
mais bela, com editoriais de moda, 
matérias sobre projetos de sucesso, 
entre outros, plantando uma 
semente em cada leitor da revista:  
O Orgulho de ser Itaquerense.

Revista

em Foco Gastrônomia e Turismo

Buscando por bares, restaurantes, 
padarias e diversas outras 
especialidades gastronômicas ou 
turisticas�  
Nosso guia, reúne em um só lugar, 
as várias especialidades 
gastronômicas da região, no 
formato impresso e digital.

� Formato Fechado: �� x �� cms � Formato Fechado: �� x �� cms 

Ruas, Comércio e Região

Um guia de referencia com todos 
os principais serviços que a região 
oferece divididos de forma 
intuitiva.  Com ele a informação 
esta ao alcance das mãos, seja na 
forma impressa ou digital sempre 
em constante atualização.

� Formato Fechado: �� x �� cms 



www.desenvolveitaquera.com.br

Revista

em Foco
Gastrônomia e Turismo Ruas, Comércio e Região

Empresa Jornalística de Desenvolvimento LTDA-ME: 
Rua Américo Salvador Novelli, ��� � �º Andar � Sala �, Itaquera, SP.

�� �����-����
�� ����-����

Comercial:       anuncie�desenvolveitaquera.com.br

Redação:          redacao�desenvolveitaquera.com.br

Apoio:


