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LEITURA GLOBALIZADO

- A revista VL – Viagem + Luxo é uma publicação virtual/impressa 
que pretende mostrar o que há de mais ágil, atual e dinâmico 
quando o assunto é proporcionar o melhor da informação. 
Sofisticada pela própria natureza, VL - Viagem + Luxo se dá ao 
luxo de sugerir um editorial amplo, porém seletivo. Em pauta, 
estamos falando sobre o universo exclusivo que envolve o trade 
turístico, além de moda, gastronomia, hotelaria, beleza, cultura, 
entretenimento e esportes nobres, entre outros assuntos.

PERFIL DO LEITOR
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- Inteligente, viajado (a) e de bem com a vida (classes A e B, faixa 
etária de 25 a 60 anos), o leitor (a) de VL – Viagem + Luxo vive 
antenado (a) com o que acontece de melhor no mundo. Nosso (a) 
leitor (a) almeja principalmente um veículo de comunicação sério 
que reflita e entenda sua necessidade intelectual em busca do 
conhecimento, com uma consciência arrojada e contemporânea. 
O conceito de globalização funciona como um meio para que 
todos possam interagir com os principais fatos que norteiam 
o mundo, em busca da melhor informação. É nessa hora que 
VL – Viagem + Luxo invade a privacidade do seu público alvo 
para se tornar consulta obrigatória, como se fosse um “livro de 
cabeceira” ou objeto de coleção. Na prática, queremos despertar 
o desejo cultural pela informação, fomentando o espírito 
integração/diversão/interação.

SER GLOBAL É INDISPENSÁVEL: 
TIRAGEM, CIRCULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

– O portal da revista VL – Viagem + Luxo (www.viagemluxo.com.br), 
com atualizações frequentes e seletivas, alcança uma média mensal 
de acessos de aproximadamente 40 mil internautas. Já a versão da 
revista em pdf, também disponível no portal, tem uma periodicidade 
de edição trimestral. O acesso ao seu conteúdo pelo portal é 
totalmente aberto sem restrições e imposições de assinaturas. 
– Em cada edição, VL – Viagem + Luxo disponibiliza download 
para smartphone (plataformas Android e iOS), IPad e computador 
de mesa, com a possibilidade inclusive de imprimir ou copiar o 
que mais lhe interessar. Também a edição poderá ser apreciada 
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acessando o provedor Issuu, onde sua leitura 
provoca a agradável sensação de estar folheando 
uma revista, na tela do seu computador. 

– A versão impressa da revista VL – Viagem + Luxo, 
com tiragem de 3 mil exemplares, já fechou parcerias 
com importantes anunciantes do mercado publicitário. 
É apresentada com especificação de tamanho padrão 
atendendo à demanda do mercado editorial: formato 
21 cm de largura x 27,5 cm de altura, impressão 4 
cores em papel couchê brilhante gramatura 170g 

para a capa, e 115g miolo. Além de ficar postada no portal da 
revista VL - Viagem + Luxo e na plataforma de conteúdo Issuu, 
sua distribuição é feita através de um mailing list formado por um 
público classe A e B, entre personalidades do cenário nacional, 
empresários, profissionais liberais e formadores de opinião.

SUB-PRODUTOS VL - VIAGEM + LUXO

VL - Chic Food é o caderno 
gastronômico da revista 
VL - Viagem + Luxo, que 

perdoa os prazeres da gula

VL - Journal, o boletim 
informativo da revista 
VL - Viagem + Luxo

– Métrica diária de 
acesso entre 500 a 
700 internautas. 
Pós-lançamento de 
cada edição, supera a 
estatística de 1.500 
usuários diários

www.viagemluxo.com.br

ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS – PORTAL
– SUPER BANNER (828 x 90 pixels)
1 Semana.......................... R$   500,00
15 dias............................... R$   700,00
30 dias.............................. R$ 1.000,00

 – WIDE VERTICAL (160 x 60 pixels)
1 Semana ......................... R$   400,00
15 dias................................R$   600,00
30 dias...............................R$   900,00

– RETÂNGULO ( 300 X 250 pixels)
1 Semana..........................R$   200,00
15 dias...............................R$   300,00
30 dias..............................R$   500,00

– PUBLIEDITORIAIS (vitalícios)
1 página............................ R$ 5.000,00
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ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS - VERSÃO IMPRESSA

42 cm
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Páginas duplas formato 42cm de largura x 27,5cm de altura (sangria 5mm):
        - 2ª capa e pág. 3......................................R$ 3.000,00
        - Espaço indeterminado..........................R$ 2.700,00

21 cm

27
,5

 c
m

Páginas simples formato 21cm de largura x 27,5cm de altura (sangria 5mm):
        - Espaço indeterminado.......................................R$ 2.000,00
        - 3ª capa................................................................R$ 3.000,00
       - 4ª capa................................................................R$ 4.000,00

            CRONOGRAMA DE EDIÇÕES 2021

- Março | Fechamento publicitário: 12 de março de 2021 | Lançamento: 22 de março de 2021
 - Junho | Fechamento publicitário: 11 de junho de 2021 | Lançamento: 21 de junho de 2021

 - Setembro | Fechamento publicitário: 10 de setembro de 2021 | Lançamento: 20 de setembro 2021
 - Dezembro | Fechamento publicitário: 10 de dezembro de 2021 | Lançamento: 20 de dezembro de 2021

    - Entrega de arquivo formato JPEG ou PDF
            - Produção de anúncios: 

              Página dupla R$ 700,00 | Página simples R$ 300,00
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