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A Revista Celebrar vai além dos consultórios médicos e recepções! 

Nosso foco é levar conteúdo para o maior número de pessoas 
possível, proporcionando uma leitura leve, agradável e trazendo 
para nossos anunciantes e parceiros resultados mensuráveis e 
significativos. 

São 5.000 exemplares distribuídos a cada trimestre, nos meses de 
fevereiro, maio, agosto e novembro, em Dourados e Região 
(Dourados, Ponta Porã, Naviraí e Maracaju).

Além da distribuição física, a Revista Celebrar conta com endereço 
online e perfis com número relevante de seguidores nas Redes 
Sociais. Com posts diários para envolver ainda mais os aleitores, 
divulga conteúdos e cria expectativas para as próximas edições.

Em Dourados, a Revista Celebrar conta com pontos fixos de distribuição gratuita, que são:

Banca do Jaime, Panificadora Pão da Hora e Kikão Restaurante. Além desses endereços, nossos exemplares estão 
disponíveis em academias, ateliês de costura, agências de viagens, agências bancárias, agências de publicidade, 
bu�ets, barbearias, cartórios, cafés, Câmara Municipal, cerimoniais, concessionárias de veículos, clínicas médicas, 
odontológicas, estéticas e de fisioterapia, escritórios políticos, emissoras de rádio e TV, espaços de eventos, escolas
particulares, públicas e de línguas, hotéis, hospitais, imobiliárias, restaurantes, relojoarias, lojas de vendas de carros, 
locadoras de veículos, lojas de decoração, lojas de acessórios, lojas de eletrônicos, lojas de roupas femininas, 
masculinas, infantis, lojas de vestidos de noivas, lojas de venda de tintas, lojas de materiais de construção, lojas 
agropecuárias, salões de beleza, Shopping Avenida Center, óticas,
panificadoras, pet shops, pontos de táxi, postos de combustíveis, 
Prefeitura Municipal e universidades.

PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DA REVISTA CELEBRAR:

INSTAGRAM - @revistacelebrar

FACEBOOK - /revistacelebrarms 

DISTRIBUIÇÃO DA REVISTA 



CONHEÇA A REVISTA CELEBRAR

Apresentação
A vida nos enche de motivos para Celebrar. É só prestar atenção aos detalhes para 
ver que, ao nosso redor, existem inúmeras razões para festejar, comemorar, reunir e 
partilhar. A Revista Celebrar trás registrados estes momentos, eternizando uma 
passagem importante de nossas vidas, seja um casamento, uma formatura, um 
evento social ou empresarial. Além é claro de proporcionar uma leitura leve, 
agradável e repleta de conteúdos de qualidade.

Visão
Ser a melhor revista do MS, reconhecida pela qualidade e conteúdo, bem como pela 
eficácia de resultados para seus anunciantes, colaboradores e leitores.

Missão
Informar, encantar e inspirar pessoas a celebrar a vida.

Valores
Comprometimento, trabalho em equipe e valorização das pessoas. Estabelecer 
relacionamentos com nossos clientes e colaboradores, de forma transparente, com 
base no respeito, responsabilidade, resultado e encantamento.
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PORQUÊ ANUNCIAR NA 
REVISTA CELEBRAR
LEITORES 

Os leitores da Revista Celebrar são na sua maioria mulheres com alto poder de decisão de 
compra em seus lares, atentas ao que há de novo e em busca de informação que vai agregar 
conteúdo aos seus anseios. Por isso, nossa missão é trazer resultados mensuráveis a nossos 
anunciantes e parceiros, fazendo está ponte entre nossos leitores e seguidores aos produtos 
ofertados por nossos anunciantes.

RESULTADOS

A Revista Celebrar é referência, reconhecida pela qualidade de conteúdo e impressão, design 
moderno, informação, cobertura de eventos sociais e empresariais, o que a torna um produto 
muito atrativo e com muita audiência na região.

CONTEÚDO

A Revista Celebrar contém matérias e entrevistas que abordam assuntos com conteúdo infor-
mativo sobre temas diversos que são explorados a cada nova edição. Além de cobertura de 
festas sociais e empresariais, que acontecem em Dourados e região.

ENVOLVIMENTO

Como a leitura requer alta concentração, dentre todas as mídias, as revistas são as que 
possuem menor índice de dispersão.

EXPERIÊNCIA ÚNICA

Ao ler uma revista técnica segmentada, o leitor que é interessado pelos assuntos divulgados 
sente que o tempo e o dinheiro investidos realmente valem a pena, pois a aquisição de 
informações aumenta seu conhecimento e seu poder de reflexão.

CELEBRAR A VIDA INFINITAMENTE

A Revista Celebrar espera que, ao tê-la em mãos, os leitores saibam como e onde procurar 
o fornecedor específico para anseios que os levam a ganhar qualidade de vida e qualidade 
de tempo com a família e amigos.
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Dourados e Região

Devido aos seus ótimos índices entre as cidades de médio porte, Dourados recebeu o 

Prêmio de “Melhor Cidade do Brasil”, pela empresa Austin Rating, considerada a melhor 

do país em análise de risco. Ficou em segundo lugar em indicadores econômicos, 

terceiro lugar em padrão de vida e quinto lugar em mercado de trabalho.

Devido a isso, a cidade de Dourados cresceu empresarialmente, chegando a registrar, 

até novembro de 2015, a abertura de 16.700 empresas, o que seria a média de quatro 

empresas por dia. Segundo os cartórios de Dourados, são realizados mensalmente 80 

casamentos na cidade, o que mostra uma movimentação no comércio relacionado a 

esse evento social, como salões de beleza, salões de festa, empresas de bolos e doci-

nhos, entre outros.

Em Dourados, há, aproximadamente, 22 mil alunos universitários, distribuídos entre as 

quatro instituições da cidade. Juntas, oferecem, entre graduação e pós-graduação, 120 

cursos, cuja duração é, em média, quatro anos. Cerca de 70% dos alunos chegam ao 

final do curso; aproximadamente 40% deles fazem formatura, totalizando uma média 

de 100 formaturas por ano.



Público atingido em toda região: 

680.000 habitantes*

ALCANCE E DISTRIBUIÇÃO
Dourados - MS
População: 212 mil habitantes. *
Periodicidade: Trimestral
Cronograma: Maio - Agosto - Novembro - Fevereiro
Tiragem: 20.000 exemplares
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Circulação: 
Dourados e Região

• Dourados

• Ponta Porã

• Naviraí

• Maracaju
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CONTEÚDO
A  Revista Celebrar nasceu para nos inspirar aos anseios que nos levam a ganhar qualidade 

de vida e qualidade de tempo com a família e amigos. Para facilitar a leitura e torná-la 

ainda mais agradável, dividimos em nove colunas, com temas variados;

Tema da Edição:

Cada edição terá um tema diferente sugerido pela capa e contará com reportagens especiais 
abordando o assunto do tema.

Celebrou:

A Coluna Celebrou vai mostrar fotos dos melhores eventos sociais e empresariais realizados em 
Dourados em região durante o trimestre que antecederam a edição e a impressão da revista.

Trará dicas sobre tendências e dicas de modas.

Celebrar com Estilo:

Trará dicas, orientações e matérias sobre saúde, beleza e bem estar.

Celebrar com Saúde e Beleza:

Trará histórias de viagens, sugestões e dicas de turismo.

Celebrar Onde:

Trará dicas do setor imobiliário, loteamentos, condomínios, arquitetos e decoração.

Quem Casa Quer Casa:

Trará uma entrevista por edição com uma personalidade local que desperte interesse e curiosi-
dade do público

Trará matérias referentes a cultura Sul Matogrossense.

Personalidade:

Trará matérias referentes ao setor do agronegócio que 
é muito forte em nossa região.

Celebrar nossa Cultura8
Celebrar o Agro9
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VALERIA TAVARES

ANTONIO PASSONI

OGG IBRAHIM

JOANNE DEMAMANN

RICARDO CÂMARA

BITA CONCI
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RONNEI PETERSON

NATALY MOREL

JAQUE DIERINGS

ANGELO XIMENES

MARA SILVIA PICCINELLE

ELY OLIVEIRA

ª
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A Revista Celebrar também é digital!

Contamos com colunistas, que a cada semana trazem conteúdos exclusivos 
para  nossa Revista Digital!  Além da geração de conteúdo semanalmente  
em nosso blog, com temas variados como;  coach empresarial e pessoal,  via-
gens, moda, beleza , saúde, entro outros.

Todas as edições da Revista Celebrar estão disponível em nosso site através 
da Revista Online.

Acesse:

www.revistacelebrarms.com.br/revista-edicoes



NOSSAS REDES SOCIAIS

NOSSO SITE E BLOG

A Internet é, hoje, o maior meio de pesquisa utilizado no mundo. Pensando nisso, a Revista Celebrar conta com um 
site próprio, que é uma extensão da revista impressa, disponibilizando aos leitores, conteúdo exclusivo, galerias 
de fotos e vídeos, além de um completo guia de fornecedores.

A média de visualizações por página foi de 48.179 nos últimos meses, mantendo uma média de crescimento de 
64,9% de novos visitantes por mês. Pessoas de mais de 343 cidades foram impactadas pelo conteúdo da Revista 
Celebrar. A média de permanência no site é de 2:44 minutos.

Nosso blog conta com matérias, eventos e dicas especiais de moda, viagem, decoração, empreendedorismo, visão de 

futuro e muito mais. Um espaço de informação e conhecimento compartilhado com você!

Acesse: www.revistacelebrarms.com.br

As redes sociais tornaram-se um importante meio de comunicação e aproximação da marca ou empresa 
com seu público. O facebook e o instagram ocupam, hoje, grande destaque nesse segmento. Pensando nisso, 
a Revista Celebrar investe na geração de conteúdo de qualidade através das Redes Sociais, as quais seus 
clientes podem acessar, curtir e atualizar-se com informações, novidades e promoções .

FACEBOOK: revistacelebrarms / INSTAGRAM: revistacelebrar

alcance médio de 80.759 
pessoas por mês.*

61% do público envolvido é 
feminino e 39%, masculino.*

Feminino

Masculino
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INVESTIMENTO E FORMA
DE PAGAMENTO: Revista Física e Online: 
(Valores mensais para o trimestre)

CONTATO: Cristiano Almeida Ferreira
(67) 99614-2298/99812-0371 | cristiano@revistacelebrarms.com.br

CAPA CONTRA
CAPA

1 PÁG.
PUBLICIDADE

3x R$ 4.000,00
Capa + 03 páginas no centro da 
revista como matéria destaque 

da edição da revista.

3x R$ 2.000,00
O anunciante terá a imagem 
veiculada na contra capa da 

revista.

3x R$ 1.500,00
O anunciante poderá anunciar entre uma das três 
primeiras páginas duplas, logo ao abrir a revista.

TRÊS PRIMEIRAS
PÁGINAS DUPLAS

3x R$ 666,66
O anunciante terá 01 página 

no centro da revista para 
veiculação da sua imagem.

3x R$ 1.000,00
02 páginas no centro da revista para veicula-

ção da sua imagem.

PÁG. DUPLA
PUBLICIDADE

1 PÁG.
MATÉRIA

3x R$ 566,66
O anunciante terá sua veiculação na 
revista em formato de matéria.



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
*Determinação de paginas terá o acréscimo de 30%.

3x R$ 233,33
Divulgação de inauguração de lojas, 
festas, casamentos, formaturas em 

nossas redes sociais. A Coluna Celebrou é 
especifica para fotos e não contém divul-
gação  de endereço, telefone e logotipos.

3x R$ 400,00
Divulgação do seu evento nas redes 

sociais e 01 página da revista.

R$ 2.500,00 - mensal
01 post no feed com até 5 stories, (sema-
nal), feitos pelo casal Evânia e Cristiano, 
(rede social da Revista Celebrar e com-
partilhado nas redes  pessoais de cada 

um), incluindo exclusividade de ramo.

ou

COLUNA
CELEBROU

Redes Sociais

COLUNA
CELEBROU

Redes Sociais
+Revista

3x R$ 600,00
Cobertura social do evento com gravação 
de Vídeo Web e postagem em nossas 

redes sociais

CELEBRAR 
NA WEB

3x R$ 900,00 
Divulgação do seu evento nas redes 

sociais e na revista + Cobertura social do 
evento com gravação de Vídeo Web.

COMBO COLUNA 
CELEBROU + 

CELEBRAR NA WEB
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AÇÕES 
DE DIGITAL 

INFLUENCER´S



(67) 99614 - 2298
(67) 99812 - 0371 

www.revistacelebrarms.com.br

R e v i s t a


