Mídia
Informações sobre a revista
do Esporte Clube Banespa

A Revista
Desenvolve uma comunicação
que oferece prazer,
entretenimento e
conhecimento, essa
é nossa missão.

O veículo divulga, com fotos e reportagens, todos os
eventos realizados nas áreas social, cultural, feminina e
esportiva; reformas e construções da área de patrimônio;
matérias de interesse geral, além de uma seção especial
denominada Gente, que valoriza os associados através de
fotos em diversas situações dentro do Clube. Essa seção
provoca uma grande expectativa entre os associados e cria
um público assíduo que acompanha sempre as edições da
Revista do ECB.
O quadro associativo do E.C. Banespa é composto em
sua maioria por empresários, profissionais liberais,
comerciantes e moradores da região, bem como funcionários
e aposentados do Banco do Estado de São Paulo. O foco da
publicação é formar um elo entre os associados e o Clube.
Com perfil situado nas classes A e B, o quadro associativo
do ECB está em constante crescimento, principalmente pelo
grande investimento em campanhas para aquisição de novos
sócios, bem como por seus eventos temáticos, que atraem
este perfil da capital paulista.
Venha fazer parte desta história.

O que a Revista
do Clube
oferece a seus
anunciantes?
• Mais de 132.000 leitores
• Circulação dirigida ao
público A e B
• Distribuição trimestral
• Excelente oportunidade
de negócios
• Anúncio inserido gratuitamente
te
no site da revista:
www.ecbanespa.com.br
• Distribuição para clubes
e federações do Estado de São Paulo
• Tiragem de 10 mil exemplares

O que a Revista do Clube
oferece a seus leitores?
• Enfoque dos principais eventos e atividades
• Praticidade na busca de fornecedores
• Revista digital gratuita no
www.ecbanespa.com.br
• Alto índice de satisfação
• Excelentes oportunidade
de negócios

Perfil do Associado
(leitor)
Idade

10%

4%

9%
11%

34%

17%
15%

Menores de 5 anos
6 a 12 anos
13 a 18 anos
19 a 30 anos
31 a 40 anos
41 a 60 anos
Acima de 60 anos

Sexo
48%
52%
Masculino
Feminino

Perfil da Revista
Formato:
21,0 x 28,0cm
Arquivos:
Extensões - JPG, PDF, CDR (curvas), PSD
Periodicidade:
Trimestral
Distribuição:
Todos os associados do Esporte Clube
Banespa, Clubes e Federações de São Paulo
Tiragem:
10.000 exemplares
Custo:
Distribuição
gratuita

Revista Digital

É uma revista online que reúne o conteúdo
completo de cada edição. Desde a primeira
edição, os números de acessos tem aumentado
muito, principalmente em função do rápido
crescimento da revista. O site é uma
ferramenta que gera cadastros valiosos
aos parceiros do Esporte Clube Banespa.

Tabela de preços

Válida até Dezembro/2015.

Atenção:
1 2 -

3 4 -

Publicações de anúncios ou encartes só serão aceitos com
autorização do Esporte Clube Banespa.
Cancelamentos de anúncios e de programação só serão aceitos,
por escrito, no prazo máximo de 30 dias antes da data de
fechamento. No caso de cancelamento de programação, os valores
autorizados estarão sujeitos a refaturamento.
O E.C. Banespa se reserva o direito de não veicular anúncios
que não estejam de acordo com seus padrões de qualidade.
Os materiais dos anunciantes serão guardados por 30 dias após
sua utilização, podendo ser inutilizados se não retirados
dentro desse prazo.

Para anunciar entre em contato
comercial@ecbanespa.com.br
Tel.: (11) 5536-8286

