O maior veículo de comunicação off-road

Divulgação 100% segmentada pra
proprietários de veículos 4x4

Leitores pelo Brasil
MÍDIA KIT
ASSINATURAS JORNAL IMPRESSO
O Jornal Mais Off Road possui um grande número de assinantes.
O envio é feito através de impresso especial pelo sistema de correios brasileiro com total
segurança aos leitores.
Para não haver extravios de jornais aos nossos assinantes o jornal é embalado em saco
plástico ecológico com fita de lacre inviolável e sua cor é preta para que não seja identificado o
conteúdo do envio ao seu destino, assim garantindo maior segurança na postagem.
Atualmente o Jornal impresso atinge milhares de praticantes de off road, informando ao leitor
tudo que acontece no mercado off-road nacional e fora do pais.
Hoje o jornal Mais Off-road é o único veículo de comunicação segmentado ao publico off-road
e vem se destacando nas principais redes sociais da internet assim cativando novos leitores a
cada dia.

Estatística Anual
MÍDIA KIT
CRESCIMENTO
2004

2005

2006

2007

2008

Lançamento
Tiragem: 4.000

Tiragem: 5.000

Tiragem: 10.000

Tiragem: 15.000

Tiragem: 15.000
Assinantes: 2.000

2009

2010

2011

2012

Tiragem: 15.000
Assinantes: 3.000

Tiragem: 25.000
Assinantes: 4.500
Site: 12.000

Tiragem: 25.000
Assinantes: 5.700
Site: 35.500

Tiragem: 35.000
Assinantes: 6.900
site: 56.000

Tiragem: 35.000
Assinantes: 7.940
site: 78.000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tiragem: 45.000
Assinantes: 8.500
site/portal: 110.000

Tiragem: 45.000
Assinantes: 9.700
Site: 145.500

Tiragem: 45.000
Assinantes: 7.200
Site: 170.000

Tiragem: 45.000
Assinantes: 8.000
Site: 180.000

Tiragem: 45.000
Assinantes: 8.000
Site: 180.000

2019

2020

2021

Tiragem: 45.000
Assinantes: 8.000
Site: 190.000

Tiragem: 45.000
Assinantes: 8.600
Site: 190.000

2022

Tiragem: 45.000
Assinantes: 9.000
Site: 290.000

Tiragem: 45.000
Assinantes: 9.500
Site: 300.000

Web Site Portal de Notícias
MÍDIA KIT
PORTAL NOTÍCIAS
O portal de Notícias do Jornal Mais Off-Road, foi elaborado para informar em tempo real tudo que acontece no
mundo off-road. A interface do site é simples e bem objetiva, com um layout leve e dinâmico que oferece aos
internautas uma ótima editoria de matérias e anúncios das melhores lojas e fabricantes de peças e acessórios.
O objetivo principal do site é divulgar o jornal impresso e conquistar novos leitores, assim fortalecer o esporte offroad. Com esta nova ferramenta centenas de anunciantes vão poder alavancar suas vendas ainda mais. O
crescimento do Jornal Mais Off-Road visa sempre no retorno do anunciante assim, possibilitando novos negócios por
meio do Jornal Impresso, Jornal On-line e Portal de Noticias.
As matérias do site tem recursos para o leitor fazer
comentários no rodapé da propria matéria ou até curtir e
compartilhar no facebook, Tweetar e indicar no Google+, assim
divulgando ainda mais o portal de noticias do jornal para
milhares de pessoas on-line.
Entrando nos links das editorias de matérias temos a coluna
de anúncios que fica fixa, assim dando maior divulgação para
anunciantes do portal. Podemos observar as matérias tendo
uma ótima leitura e os anunciantes ao lado com seus links
direcionados para seus sites.
Um site dinâmico fácil e simples que ira revolucionar e
crescer o esporte off-road no Brasil. Consulte um de nossos
representantes comerciais e faça sua reserva no Portal de
Noticias on-line e tenha ótimos resultados de vendas em sua
empresa.

Jornal Mais Off-Road Impresso, On-line e Portal de Notícias
MÍDIA KIT
MATÉRIAS
Contamos com equipe de jornalismo especializada em veículos off road publicando o melhor conteúdo para nossos leitores
de todo território nacional.
Temos parceiras com assessorias de imprensa que atendem seus clientes off-road em tempo real no portal de notícias,
disponibilizamos um acesso exclusivo no portal de noticias www.maisoffroad.com para publicações de releases.

ASSESSORIAS DE IMPRENSA COM ACESSO EXCLUSIVO NO PORTAL DE NOTÍCIAS

https://www.facebook.com/com4x4

https://msuzukicom.pressroom.com.br/

https://liberdadedeideias.com.br/

https://sigcomunicacao.com.br/

https://carbono.ag/a-agencia/

https://ncacomunicacao.com.br/

https://mundopress.com.br/

https://bestpr.pressroom.com.br/

Web Site Portal de Notícias
TABELA DE VALORES
MEDIDAS

728x90
2 - Banner - Topo abaixo dos links editoriais - Rotativo

300x300

12 MESES__R$ consulte

300x140

300x70
5 - Banner - coluna - Fixo
12 MESES__R$ consulte
3 - Banner - coluna - Rotativo

4 - Banner - coluna - Fixo
12 MESES__R$ consulte

12 MESES__R$ consulte

Jornal Mais Off-Road Impresso, On-line e Portal de Notícias
MÍDIA KIT
REDES SOCIAIS

80.000
SEGUIDORES

www.facebook.com/maisoffroad
Post Feed de Notícias..R$ consulte
Post Histories...............R$ consulte

41.000
SEGUIDORES

www.instagram.com/maisoffroad
Post Feed de Notícias..R$ consulte
Post Histories...............R$ consulte

61.700
SEGUIDORES

www.youtube.com/maisoffroad
Publicação de vídeo..........R$ consulte

135.000
LEITURAS

Edição impressa em Papel
45.000 exemplares somando
3 pessoas por leitura total 135.000

290.000
VISITAS MÊS

www.maisoffroad.com
Banners / Anuncios no site
consulte tabela de medidas

120.000
INTEGRANTES

600 Grupos 4x4 com mais de 200
pessoas em cada grupo
Disparo de matérias promocionais
R$ consulte

TABELA DE VALORES - Valor Mensal
MÍDIA KIT - JORNAL IMPRESSO
MEDIDAS

1

2

3

4

5

8.3cm x 5.0cm

8.3cm x 10.0cm

17.0cm x 5.0cm

25.5cm x 5.0cm

17.0cm x 10.0cm

03 Meses. R$ consulte
06 Meses. R$ consulte
12 Meses. R$ consulte

03 Meses. R$ consulte
06 Meses. R$ consulte
12 Meses. R$ consulte

03 Meses. R$ consulte
06 Meses. R$ consulte
12 Meses. R$ consulte

03 Meses. R$ consulte
06 Meses. R$ consulte
12 Meses. R$ consulte

03 Meses. R$ consulte
06 Meses. R$ consulte
12 Meses. R$ consulte

6

7

8

9

10

8.3cm x 18.3cm

25.5cm x 10.0cm

8.3cm x 29.0cm

25.5cm x 29.8cm

52.0cm x 29.8cm central dupla

03 Meses. R$ consulte
06 Meses. R$ consulte
12 Meses. R$ consulte

03 Meses. R$ consulte
06 Meses. R$ consulte
12 Meses. R$ consulte

03 Meses. R$ consulte
06 Meses. R$ consulte
12 Meses. R$ consulte

03 Meses. R$ consulte
06 Meses. R$ consulte
12 Meses. R$ consulte

03 Meses. R$ consulte
06 Meses. R$ consulte
12 Meses. R$ consulte

Jornal Mais Off-Road Impresso, On-line e Portal de Notícias
MÍDIA KIT
LEITOR
O Jornal Mais Off-Road tem se destacado por um caráter
independente e imparcial, o que faz consolidar a total
credibilidade deste complexo de comunicação entre empresas
off-road, o mais importante, no ponto de vista de seus fiéis
leitores, sendo o principal formador de opinião.
Da mesma forma, o Jornal Mais Off-Road é altamente
reconhecido pelas mais importantes agências como um espaço
publicitário indispensável, de grande visibilidade e alcance.
O veículo de comunicação oferece regularmente, todo o
conteúdo atualizado do mercado de veículos 4x4, que desta

Off Road
Leitura Público
100 % Off-Road

76%
Jornal Mais Off-Road
Edição impressa
Edição On-line

forma estimula o interesse dos leitores e conseqüentemente
movimenta o comércio brasileiro.
Anunciar no Jornal Mais Off-Road significa estar em
evidência, na melhor vitrine e único Jornal destinado ao público
4x4, além disso você pode escolher um lugar privilegiado, visto
exatamente pelo seu público alvo nas edições impressas e online. Hoje o jornal possui mais de 40 páginas sendo praticamente
um guia impresso atualizado mensalmente.
Solicite a visita de nossos representantes e tenha
reconhecimento garantido e um ótimo retorno de mídia.
11%
Média

Classe Social
6%
Revista

Público 100 %
Off-Road
29%
Média/Alta

18%
Outros

60%
Alta

Jornal Impresso, Jornal On-Line e Portal de Notícias
PROCEDIMENTO DE PUBLICAÇÕES
INFORMAÇÕES
1- CADASTRO
A inserção do anúncio depende da aprovação prévia do cadastro de sua agência e
anunciante. O anunciante deve entrar em contato diretamente com o departamento
comercial com o executivo responsável pela conta.
2- AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
As autorizações deverão ser enviadas ao departamento comercial, respeitando os horários
de fechamento. São obrigatórias as seguintes informações: CNPJ, razão social, dados do
produto, valor total dos anúncios e especificações da veiculação.
3- RESPONSABILIDADES
O anunciante e agência são responsáveis civil e criminalmente por todas as informações
contidas nos anúncios, bem como ao cumprimento do Código Nacional de Auto
Regulamentação Publicitária – CONAR, não cabendo qualquer responsabilidade ao Jornal
Mais Off Road.
4- CANCELAMENTO
O cancelamento da reserva de espaço deve ser feito por meio de confirmação telefônica e
comunicado via e-mail por documento específico de cancelamento dentro do prazo. Essa
confirmação deve ser apresentada até 15 dias anterior à veiculação.
Não será permitido o cancelamento para as reservas cujos Pedidos de Inserção já tenham
sido enviados prox. a data de fechamento da edição. Não serão aceitos cancelamentos após
o dia 23 de cada mês referente ao fechamento da edição.
No caso de cancelamento da autorização de publicação, os anúncios já publicados deverão
ser pagos pelo anunciante. Não havendo manifestação por escrito entre as partes o presente
contrato fica prorrogado por igual período.
5- REMUNERAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA
O jornal Mais Off Road remunera as AGÊNCIAS DE PROPAGANDA certificadas pelo
Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP), em regularidade com essa entidade, lei
4.680/65, decreto 57.690/66 e as normas-padrão da atividade publicitária, previstas pelo
decreto 4.563/02. As agências de propaganda não certificadas ou que tenham os efeitos de
seu certificado suspenso pelo CENP, serão remuneradas na forma prevista na comunicação
normativa Nº 7 de 15/julho/2004.

6- PAGAMENTO
As faturas serão emitidas para pagamento sempre para o dia 20 de cada mês.
7- ENTREGA DE MATERIAIS
A entrega de materiais deve ser feita via e-mail,
8- FECHAMENTO DE ARQUIVOS
Os materiais devem ser entregues em PDF ou JPEG, com 300 dpi’s em CMYK.
Devido à alta qualidade de impressão (Heatset).
9- DIA DE FECHAMENTO DE EDIÇÃO
O dia de fechamento dos anúncios dependem da estrutura do jornal e da colocação
do anúncio, a edição é encerrada entre os dias 28 à 31 de cada mês.
Consulte seu contato comercial para conhecer o prazo de entrega.
Sobrecapas: 10 dias úteis antes da data de publicação.
10- GRÁFICA DE IMPRESSÃO
A impressão é realizada no parque gráfico do Grupo de Jornais Estadão, o jornal é
impresso em papel off-set branco com 75grms, acabamento com refilamento
lateral e grampos nas páginas, proporcionando a melhor impressão em cores.

Jornal Mais Off-Road Ltda.
CNPJ: 08.757.264/0001-04,
R. José Versolato, 111 - Torre B - Sala 1108 - Domo Business - Centro
São Bernardo do Campo - SP, CEP: 09750-730
Fone: 11-4332-7463 / 11-98339-0219
e-mai: jornal@maisoffroad.com site: www. maisoffroad.com
Fundado em junho de 2004.

