
A essência da boa mesa!

Mídia Kit

Temperando
seus negócios



O site Revista Aroma é um 
canal na web especializado em 
gastronomia e traz para o 
leitor todo esse universo de 
aromas, cores e sabores que 
tanto encanta e faz bem a alma 
através de matérias, artigos, 
entrevistas e muitas receitas.

A essência da boa mesa!

Apresentação



A essência da boa mesa!

66Nosso negócio é servir aos 
nossos clientes a receita das 
melhores soluções na medida 
certa às suas necessidades.

Chef  Joenio Dessaune
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No último mês crescemos
exponencialmente

A essência da boa mesa!
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Café com Prosa
É a hora do bate-papo com alguém de 
conhecimento/renome em determinada área da 
gastronomia;

Temperim
Sempre uma curiosidade diferente sobre os mais 
variados temperos e especiarias, sempre com uma 
curiosidade;

Prato Principal
É o carro chefe, a matéria principal da revista;

Entreé
É a entrada. É onde abordaremos os 
benefícios/malefícios de certos produtos, trazendo 
assim conhecimento para o leitor;

Sobre a mesa
É onde abordaremos a história (país de origem, 
criador, como se deu o desenvolvimento, receita, 
etc.) de algum prato;

Páginas



Panela de Barro
Seção destinada aos segredos e sabores de peixes, 

crustáceos e frutos de rios e mares;

Viagem Gastronômica
É a parte onde buscamos fomentar o turismo 

gastronômico de nossa região, no Brasil e no mundo;

Receiteria
Seção criada para divulgação de receitas testadas e 

aprovadas pelo chef  Joenio Dessaune e sua equipe;
·

Adega
É a área de nossa revista destinada as bebidas que vai 
desde os vinhos e as cervejas especiais e artesanais até 

os melhores champagne, passando por licores e 
destilados, bem como, onde também traremos tudo sobre 
os mais variados drinks pelo Brasil e pelo mundo, bem 

como sua história, origem e receita;

Copa e Cozinha
Seção destinada a dicas, truques e ensinamentos 
culinários, bem como notas sobre equipamentos e 

eletrodomésticos;

Páginas



A essência da boa mesa!

Única revista 
especializada no 

setor de gastronomia 
do Espírito Santo.

A essência da boa mesa!

Conteúdo que está se 
tornando referencia no 
mercado gastronômico 

do Espírito Santo.



66Assim como na gastronomia 
cada detalhe no layout da 
página e a disposição das 
mídias em nosso site foi 

pensado para obtermos o 
melhor para nossos parceiros.

Chef  Joenio Dessaune
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A essência da boa mesa!

Billboard

O formato é localizado meio da home page 
abaixo do menu de notícias.

Dispositivo: Desktop, Tablet e Mobile
Dimensão: 970x150px
Peso: GIF ou JPG ou PNG – 250kb

HTML5: 1mb
Vídeo: Sim

Contrato: Mensal

Valor: R$ 1.200,00

970x150

Mídia Display



A essência da boa mesa!

Half  Page

O formato é localizado na lateral das 
páginas de notícias e nas matérias.

Dispositivo: Desktop, Tablet e Mobile 
(patrocínio)
Dimensão: 300x600px
Peso: GIF ou JPG ou PNG – 200kb

HTML5 - 1mb
Vídeo: Sim

Contrato: Patrocínio Mensal e Varejo

Valor:
Patrocínio Prata: R$ 1.200,00 (04 páginas 
da seção patrocinada)
Varejo: R$ 350,00 (Página)

300x600

Mídia Display

Título da Matéria



A essência da boa mesa!

Island

O formato é localizado na lateral das 
matérias e na home page, no caso de 
patrocínio.

Dispositivo: Desktop, Tablet, Mobile
Dimensão: 300x250px
Peso: GIF ou JPG ou PNG – 100kb

HTML5 - 1mb
Vídeo: Não permitido

Contrato: Patrocínio Mensal e Varejo

Valor:
Home: R$ 500,00
Patrocínio Prata: R$ 1.000,00 (home + 
04 páginas da seção patrocinada)
Varejo: R$ 300,00 (página)

300x250

Mídia Display

Título da Matéria



A essência da boa mesa!

Super Banner

O formato é localizado na home e no meio 
do texto nas páginas.

Dispositivo: Desktop, Tablet e Mobile 
(Patrocínio)
Dimensão: 600x150px
Peso: GIF ou JPG ou PNG – 100kb

HTML5 - 1mb
Vídeo: Não permitido

Contrato: Mensal (home), Varejo e 
Patrocínio Mensal.

Valor:
Home: R$ 800,00
Patrocínio Prata: R$ 1.500,00 (home + 04 
páginas da seção patrocina)
Varejo: R$ 400,00

600x150

Mídia Display



Banner E-mail

O formato é localizado no e-mail marketing 
disparado pela Revista Aroma aos seus 
assinantes.

Dispositivo: Desktop, Tablet e Mobile
Dimensão: 600x150px
Peso: GIF ou JPG ou PNG – 100kb

HTML5 - 1mb
Vídeo: Não permitido

Contrato: Varejo

Valor: R$ 800,00

Mídia Display

A essência da boa mesa!

600x150



Branded Content
(Matéria)

A Revista Aroma pode produzir conteúdos 
exclusivos para você, nos quais abordaremos 
pautas previamente definidas.
A página da matéria do branded content é 
na seção «Prato Principal» e tem layout 
diferenciado priorizando o conteúdo e as 
publicidades do contratante. 

HTML5 - 1mb
Vídeo: Sim

Contrato: Varejo

Valor: R$ 2.500,00

Mídia Display

A essência da boa mesa!

Título da matéria



Patrocínio Master

A Revista Aroma, além de todas excelentes 
opções de divulgar sua marca em nosso 
portal, ainda temos a opção de você ser nosso 
Patrocinador Master.
Com o Patrocínio Master você tem o seu 
anúncio localizado ao lado da nossa 
logomarca, aparecendo assim em TODAS as 
páginas do site (sem exceção), além das 
redes sociais. 

HTML5 - 1mb
Vídeo: Não permitido

Contrato: Mensal, Semestral e Anual

Valor: R$ 3.500,00

Mídia Display

A essência da boa mesa!
320x150



Obrigado

66
Temos a certeza de ter o melhor 
tempero para sua empresa. Tudo 
na medida certa, com todos os 
ingredientes perfeitamente 
pensado e para que o sucesso dos 
nossos parceiros cresça cada vez 
mais. Nossa missão é essa: servir 
aos nossos clientes a receita das 
melhores soluções.

Chef  Joenio Dessaune

Contatos:

(27) 99638-8449
contato@revistaaroma.com

66



Divulgação

Redes Sociais

A Revista Aroma possui em todas suas 
páginas e grupos nas redes sociais uma 
gama de espectadores e seguidores que está 
em franca expansão. Contamos ainda com 
uma política de impulsionamento que 
agrega muito e está atraindo cada vez mais 
tráfego e ampliando o alcance de nossa 
revista.

f f

Stories IGTVFeed

Grupo Página

Ainda temos uma completa campanha de compartilhamento.

Canal em
Construção
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