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Para ser um lar de verdade, sua casa
precisa abrigar tudo que você ama,
ser um porto seguro e confortável,
e, além de tudo, possibilitar uma relação
saudável com a própria cidade. O morar
mudou e, hoje, a casa ganhou novas
funções e atributos. Quer conhecer
mais sobre este movimento que balança
a vida particular, a coletividade,
o funcionamento dos grandes centros
e o mercado imobiliário?
Venha para a Habitat.
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Perfil do leitor
Empresários, Médicos, Advogados,
Executivos e famílias da classe A.
Investidores e interessados no mercado
imobiliário, de negócios e similares.
Faixa etária do Mailing
Até 25 anos : 05%
De 25 a 60 anos : 75%
Acima de 60 anos : 20%
Gênero
Homens : 60%
Mulheres : 40%.
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Formato

Valor unitário bruto

Página simples 21cm x 28cm
Página dupla 42xm x 28cm
Segunda capa 21cm x 28cm
Terceira capa 21cm x 28cm
Quarta capa 21cm x 28cm
Encarte, cinta, sobrecapa

R$ 6.500
R$ 11.050
R$ 8.125
R$ 7.475
R$ 13.800
sob consulta

Especificações

Informações

Página simples 21 x 28 cm, Página dupla 42 x 28 cm
Anúncios nas extensões pdf, jpg ou tiff, cruz de corte,
margem de segurança e 1cm de sangra.

Periodicidade : bimestral
Tiragem : 6.000 exemplares
Distribuição : mailing exclusivo Habitat
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Formatos

A

A

página dupla 42xm x 28cm

A

Anúncios nas extensões
pdf, jpg ou tiff, cruz de corte,
margem de segurança e 0,5 cm
de sangra. 300 dpi.

página simples 21cm x 28cm

Enviar para: saltori@saltori.com.br / WhatsApp: 41.9-9996-9995
Dados para autorização de anúncio
R Saltori Representações Comerciais ltda
CNPJ 05.552.266/0001-60
Endereço: Av Cândido Hartmann 531, cj 601 Mercês - 80 730-440

ACESSE E LEI A
ONLINE TODAS
AS EDIÇÕES
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issuu.com/revista.habitat

