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CASAR NUNCA SAI DE MODA
Atendendo às expectativas do leitor, o jornal O Estado publicará a 

7ª edição da Revista Noivos, a melhor publicação do segmento no Maranhão e 
uma excelente oportunidade para anunciantes.

A Revista Noivos será lançada durante a Feira Casar Bem, com um coquetel 
especial para anunciantes da publicação. Exemplares da revista serão distribuí-

dos aos visitantes da Feira ao longo do evento.

E mais: você pode patrocinar a Revista Noivos que inclui, Merchandising na 
Capa da Revista; Página Dupla inicial; Contracapa; 

Assinatura com marca + slogan nas campanhas “ Leia” da Revista, publicada 
na versão impressa, digital e site do jornal O Estado.

SUA MARCA NA MÍDIA 
Nº DE COTAS: 4 INSERÇÕES

Campanha Leia - 1/2 pág. Marca

Chamada na capa noticiário (2 col x 7cm) Marca

Marca na capa da revista

Banner retangulo (300x250)

Super Bônus: Página Dupla inicial  e contra capa
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FORMATOS JORNAL IMPRESSO

Reservas: 30 dias antes da veiculação
Entrega do material: 20 dias antes da veiculação 
Veiculação: No dia da Feira Casar Bem
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SAI DE MODA
Atendendo às expectativas do leitor, o jornal O Estado publicará a 
7ª edição da Revista Noivos, a melhor publicação do segmento no 
Maranhão e uma excelente oportunidade para anunciantes.
A Revista Noivos será lançada durante a Feira Casar Bem, com um 
coquetel especial para anunciantes da publicação. Exemplares da 
revista serão distribuídos aos visitantes da Feira ao longo do evento.

E mais: você pode patrocinar a Revista Noivos que inclui, Merchan-
dising na Capa da Revista; Página Dupla inicial; Contracapa; Assina
tura com marca + slogan nas campanhas “ Leia” da Revista, publica-
da na versão impressa, digital e site do jornal O Estado.
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