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PLATAFO R MA E D U CAÇÃO

ALCANCE
REVISTA

APP
EXCLUSIVO

WEBSÉRIE

REDES
SOCIAIS

NEWSLETTER

EVENTOS

SITE

+500.000
impactos mensais

A R EVI STA
HISTÓRIA
Referência no setor educacional, promove
uma reﬂexão crítica sobre práticas e políticas
educacionais, dimensões da educação e o
lugar que cabe à escola e ao ensino formal
nesse processo. Com linguagem acessível,
aborda eixos temáticos de alta pertinência
para aqueles que vivem o cotidiano escolar.
• Gestão e infraestrutura educacional
• Formação docente
• Currículo Escolar
• Leitura e letramento linguístico,
matemático e pedagógico.
• Tendências e experiências nos sistemas
educacionais mundiais.
• Sociedade, diversidade e escolarização.
• História e ﬁlosoﬁa da educação.

PÚBLICO-ALVO:

DISTRIB. POR REGIÕES:

donos, diretores, coordenadores pedagógicos e
mantenedores de escolas particulares de Ed. Básica.

56% sudeste
3% norte
20% sul
4% centro oeste
17% nordeste

TIRAGEM:
18.000 unidades

PERIODICIDADE:
mensal

D I G ITAL
SITE (mês/ano):
● Páginas vistas: 213.915
● Visitantes: 216.094
maio/2.369.200 acessos
● Sexo: 70% feminino/ 30%
masculino
● Faixa etária: 80% 18-44 anos
A mesma qualidade e credibilidade do conteúdo impresso, com toda funcionalidade,
agilidade e interatividade do digital. Além de artigos produzidos especialmente para esse
canal.
Formatos de anúncios para parceiros:
●
●
●
●
●
●

superbanner topo – todas as páginas
superbanner slider – somente home
banner arroba lateral – todas as páginas
superbanner meio – somente home
publieditorial
branded content

D I G ITAL
APP:
18.256 downloads
6,94% IOS
38,36% ANDROID
54,68% WEB
O App da Educação traz o conteúdo da revista Educação com a
mobilidade oferecida pelo acesso a múltiplos devices. Ele permite
buscar por palavras-chave dentro do acervo, salvar e colecionar
artigos favoritos. O leitor pode consultar diversas edições
instantaneamente. Além disso, pode desfrutar de vídeos, gráﬁcos e
materiais extras de entrevistas. O App é compatível com IOS, Android e
acesso via web.
Formatos de anúncios para parceiros:
●
●
●
●

anúncio de página simples e dupla com inserção de link
conteúdo em vídeo
geolocalização
envio de push para toda a base de download

D I G ITAL
REDES SOCIAIS (mês/ano):
210.056 fãs
65.837 seguidores
2.841 seguidores
5.735 seguidores
Formatos de anúncios para parceiros:
●
●
●
●

post patrocinado (impulsionado)
post branded content com impulsionamento
conteúdo em vídeo patrocinado com impulsionamento
live com tema desenvolvido em parceria

D I G ITAL
NEWSLETTER CONTEÚDO (mês/ano):
12.148 e-mails
99.5% entrega
13% abertura
Newsletter quinzenal com seleção de
artigos do site e da revista.
Formatos de anúncios para parceiros:
●
●
●

mega banner
publieditorial
branded Content

D I G ITAL
NEWSLETTER CUSTOMIZADA (mês/ano):
12.148 e-mails
99.5% entrega
13% abertura
Formatos:
●
-

newsletter temática exclusiva da marca:
logo da Educação e do parceiro no topo
conteúdo exclusivo
banner da marca

●

E-mail mkt do parceiro - Educaçao
indica

GRANDE ENCONTRO DA EDUCAÇÃO
Agost0
O Grande Encontro da Educação está em sua 6º
edição e, por conta da pandemia, em 2020
faremos um evento totalmente digital.
Serão 4 dias de conversas com grandes
pensadores e especialistas em educação para
discussão das mudanças tecnológicas e
incertezas que envolvem o cenário.
Repensar o coletivo da escola, professores e
alunos é necessário!
Para maiores informações,
acesse nosso site:
grandeencontrodaeducacao.com.br

De 24 a 27 de agosto
Das 16h às 17h30

PRÊMIO TOP EDUCAÇÃO
Novembro/Dezembro

Edição especial do 12º
Prêmio Top Educação. O
prêmio é concedido às
empresas detentoras das
marcas mais lembradas
no setor de produtos e
serviços do mercado
educacional brasileiro.
Inscreva sua empresa no
prêmio e não perca a
chance de estar entre as
mais lembradas da área.

PRODUTOS DIGITAIS
REDES SOCIAIS

PRODUTO

VALO R E S

Post branded content redes sociais

R$ 2.000

Divulgação de curso/produto do parceiro
redes sociais

R$ 3.000

Transmissão da live do parceiro

R$ 6.000

Live em parceria com a plataforma
educação

R$ 10.000

Webinar em parceria com a plataforma

R$ 12.000

Websérie redes sociais (4 vídeos - 1x
semana)

R$ 18.000

PRODUTOS DIGITAIS
SITE

E S PAÇO

VALO R E S

FO R MATO

superbanner 1

R$ 16.000,00

728 x 90px (40kb)

superbanner 2

R$ 10.000,00

728 x 90px (40kb)

superbanner expansível

R$ 19.000,00

728 x 90px (60kb)

retângulo 1 ou 2

R$ 8.200,00

300 x 250px (40kb)

vídeos

R$ 5.000,00

300 x 250px

PRODUTOS DIGITAIS
NEWSLETTER

PRODUTO

VALO R E S

Newsletter mega banner

R$ 7.000,00

Newsletter branded content

R$ 8.000,00

Newsletter publi evento

R$ 7.000,00

PRODUTO

VALO R E S

Newsletter temática exclusiva

R$ 12.000,00

E-mail marketing do parceiro - Educaçao
indica

R$ 10.000,00

REVISTA IMPRESSA
ESPAÇO

VALO R E S

FO R MATO

1 página indeterminada

R$ 33.000,00

20,5 x 27,5cm

½ página

R$ 19.800,00

20,5 x 14cm

⅓ página vertical

R$ 14.850,00

7,0 x 27,5cm

4a. capa

R$ 48.400,00

20,5 x 27,5cm

3a. capa

R$ 37.950,00

20,5 x 27,5cm

3a. capa com orelha

R$ 52.800,00

27,5 x 27,5cm

2a. capa

R$ 42.680,00

20,5 x 27,5cm

página dupla

R$ 60.500,00

41,0 x 27,5cm

dupla de abertura

R$ 83.600,00

41,0 x 27,5cm

folder de dupla na capa

R$ 100.000,00

40,0 x 27,5cm

cinta vertical/horizontal

R$ 67.100,00

8,0 x 27,5cm

encarte/projetos especiais

sob consulta

sob consulta
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Além da sangria de 5mm, os arquivos deverão conter marca de corte + PDF fechado, mínimo de 300dpi / CMYK.

