Vá mais longe.
Vá mais rápido.

A Anfamoto

A Associação Nacional dos Fabricantes e Atacadistas de Motopeças,
foi fundada em 02 de setembro de 1980, congrega atualmente mais
de 300 empresas de fabricantes, atacadistas, comerciantes, lojistas e
representantes do setor de motopeças, atua em defesa do setor e dos
interesses dos seus associados.

A Anfamoto
em Revista

Publicada há mais de 20 anos é considerada referência de informações no mercado de motopeças.
É respeitada pela seriedade e independência editorial.
Apresenta grandes inovações de mercado, assuntos relevantes, questões de mercado, conjuntura,
assuntos tributários e jurídicos, assuntos de interesse do segmento, lançamento e novidades.
Informa também sobre as atividades e realizações da ANFAMOTO.
É feita por um time de profissionais especializados no segmento de motopeças. Traz artigos
assinados por renomados especialistas das áreas que envolvem o mercado de motopeças.

Quem lê

Direcionamos o nosso mailing para:
• Empresários, fabricantes, distribuidores e atacadistas de motopeças
• Diretores e gerentes industriais, de marketing, comercial, de produtos e de compras
• Engenheiros, técnicos do segmento de motopeças
• Lojistas e Representantes
• Universidades e escolas técnicas
• Câmaras de comércio e entidades de classe
• Sindicatos de Motoboys de todos os estados
• Órgãos governamentais
• Concessionárias
• Consumidores

REVISTA
IMPRESSA

Informações Técnicas:
• Circulação: Bimestral - 6 edições por ano
• Formato 21 x 28 cm, lombada quadrada
• Tiragem: 12.000 exemplares
• Distribuição: Nacional e Mercosul

Distribuição
Geográfica

Pesquisas apontam que a média de pessoas que lê publicações direcionadas,
dentro de uma empresa, é de 5 por exemplar. Sendo assim, o número de leitores

12,5

da ANFAMOTO em Revista pode chegar a 60.000 por edição impressa.
Também é comprovado que mais de 80%
das publicações são arquivadas para
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pesquisa futura.
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Ainda a publicação disponibilizada na Internet,
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atinge em média de 5.000 visitas por edição.
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Vantagens
em anunciar
• Público mais abrangente - Mídia Impressa e

• Linha editorial independente.

Eletrônica.

• Informações precisas e atualizadas.

• Alcance do Anúncio é “Triplo” - pelo preço

• Leitura agradável e maior impacto visual.

de um:

• Anúncio direcionado a um público alvo

1. Na Revista Impressa, conforme programação
2. Como a revista também é disponibilizada no site
da ANFAMOTO, pode ser vista na íntegra e o anúncio
também é visto. A revista pode ser impressa.
3. E-mails dirigidos, informando que já está circulando
a edição da Revista o que garante elevado número
de visitas e, conseqüentemente, maior exposição
do anúncio.

específico.
• Fonte de consulta permanente.
• Temos também noticias online no site
www.anfamoto.org. Trata-se de um canal de
noticias utilizando uma ferramenta moderna,

• Abrange os melhores profissionais do setor.

rápida e extremamente eficiente. O site

• Melhor relação custo x benefício;

disponibiliza na integra as últimas edições da
ANFAMOTO em Revista.

Formatos
de anúncios

Página Dupla

1 Página

1/2 Página

1/4 Página (rodapé)

1/3 Página (vertical)

42 x 28 cm

21 x 28 cm

14 x 21 cm

10 x 13 cm

6,5 x 28 cm

Tabela
de preços

2 ou mais inserções por edição

6 edições - Uma inserção por edição

Página dupla 			

R$ 5.576,59

Página dupla 			

R$ 5.863,33

Página simples 		

R$ 3.190,20

Página simples			

R$ 3.349,86

1/2 página 			

R$ 1.848,11

1/2 página			

R$ 1.963,62

1/4 página (rodapé) 		

R$ 1.039,55

1/4 página (rodapé)		

R$ 1.155,05

1/3 página (vertical) 		

R$ 1.576,87

1/3 página (vertical)		

R$ 1.854,47

Tabela
de preços

2 a 5 edições - Uma inserção por edição

Para uma inserção em uma única edição

Página dupla 			

R$ 6.270,36

Página dupla 			

R$ 6.677,37

Página simples 		

R$ 3.580,68

Página simples 		

R$ 3.817,22

1/2 página 			

R$ 2.090,12

1/2 página 			

R$ 2.194,62

1/4 página (rodapé) 		

R$ 1.254,05

1/4 página (rodapé) 		

R$ 1.315,67

1/3 página (vertical) 		

R$ 1.974,70

1/3 página (vertical) 		

R$ 2.224,27

Condições
gerais

Criação e Arte: Sangria 0,5 cm de cada lado.
Arquivo: Extensão TIF - 300 DPI’s ou CDR.
Frase Educativa: Inserção obrigatória nas peças publicitárias Resolução No 351, de 14 de junho
de 2010 - Denatran define frases educativas de trânsito (atenção a fonte e corpo).
www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_351_10.pdf
• Valores por inserção de anúncio. Pagamento: 30/60 ddl. Após distribuição da revista.
• Matéria paga: desconto de 30% na tabela.

(11) 3052-2002
Av. Nove de Julho, 3229 - 2º andar - Cjs: 208, 209
Cep: 01407-000 - São Paulo/SP

www.anfamoto.org

