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Perfil Especial Selo de Excelência em Franchising
Foco editorial
A publicação destaca as marcas de franquias chanceladas com o Selo de Excelência em Franchising e os ganhadores
do Prêmio ABF Destaque Franchising. São marcas seletas que passaram pelos critérios da Associação Brasileira de
Franchising (ABF) e que contribuem ativamente para o crescimento do franchising brasileiro.

Público-alvo

Proﬁssionais com poder de decisão e potenciais
investidores da cadeia produtiva do varejo franqueadores, franqueados, fornecedores de produtos,
serviços e soluções, pequenos, médios e grandes
empreendedores, proprietários de lojas de shopping
centers, consultores e academicos. Pertencem às classes
A e B+, possuem formação superior e técnica e perﬁl
empreendedor; interessam-se por informações de
conhecimento e valor para geração de novos negócios.

Distribuição
O Especial Pesquisa Selo de Excelência circula nas
principais feiras de franquias da América Latina, a ABF
Franchising Expo e a Expo Franchising ABF Rio, além de
ser distribuído nos principais eventos do setor e para o
mailing vip da Editora Lamonica.
A publicação também é disponibilizada no formato
digital, com livre acesso, e veiculada nas mídias sociais.

Formatos, valores e especificações técnicas
FORMATOS

TAMANHO

VALOR

Publieditorial (Página simples)

21 x 28 cm

R$ 6.000,00

Publieditorial (Página dupla)

42 x 28 cm

R$ 8.000,00

Anúncio fornecedores (Página simples)

21 x 28 cm

R$ 8.000,00

Anúncio fornecedores (Página dupla)

42 x 28 cm

R$ 10.000,00

4ª capa

21 x 28 cm

R$ 12.000,00

Valor bruto - Formatos
e cores diferenciados, encartes
e projetos especiais sob
consulta - Página determinada:
acréscimo de 15%

Especificações técnicas: Os publieditoriais deverão ser enviados para materialpublicitario@editoralamonica.com.br aos cuidados de Mônica
Cavalcante, tel.: (11) 3256-4696, confirmando recebimento e obedecendo as seguintes especificações: Cores: 4 (cmyk); Extensão: Tif, Pdf ou Jpg;
Resolução: 300 dpis (Sangria: colocar 5 mm em cada lado do anúncio).
Autorizações: Enviar autorização assinada por e-mail para o executivo responsável.

Vendas de publicidade e projetos
GERENTES DE CONTAS
Thaís Andrade: 55 (11) 99115-3339
thais@editoralamonica.com.br
Bruna Ribeiro
55 (11) 98568-2920 | bruna@editoralamonica.com.br

DIRETORA DE PRODUÇÃO
Andréa Cordioli (MTb: 31.865):
andrea@editoralamonica.com.br
ADMINISTRAÇÃO
Silvia Medeiros:
silvia@editoralamonica.com.br

Gesner Castro
55 (11) 99388-8226 | gesner@editoralamonica.com.br
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