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A revista Tutti iniciou sua distribuic;ao gratuita em
abril de 2012, sob o tftulo revista Tutti Condomfnios.
Na 22a edic;ao, de outubro/novembro de 2015, a
Tutti ganha novo projeto grafico para se afinar com
a abrangencia do seu conteudo e publico.
A revista Tutti e fruto de uma parceria com Brancalion Administradora de Condomfnios, e e distribufda
em Piracicaba (SP) a condomfnios, horizontais e
verticais, residenciais e comerciais. Recebem
tambem a revista formadores de opiniao, anunciantes e patrocinadores.
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e PIONEIRA na FORMA<;AO DE PUBLICO
08.000 exemplares
030 milleitores
0142 condomfnios
0 Profissionais com larga experiencia no me rca do
editorial
0Conteudo publicado na web
0Aplicativo para tablet e celular- disponfvel em iOS
e Android
@Design exclusivo

TUTTI!
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DISTRIBUic;Ao EFETIVA
Urn grande diferencial

A revista Tutti e entregue aos moradores de 142 condomfnios residenciais (horizontais e verticais), alem de unidades
comerciais de Piracicaba (SP). Chega tambem a formadores
de opiniao, anunciantes e patrocinadores. 0 vefculo de
comunica~ao chega ao leitor entre os dias 1o e 10 do mes
das suas publica~6es.
0Gratuita
0Trimestral- Circula~ao em Fevereiro, Maio, Agosto e
Novembro.
0 Envelopada em plastico especial (shrink)
0 Etiquetada nominalmente
0 Mailing atualizado periodicamente
0

Distribui~ao

lan~amento

entre os dias 1o e 10 dos meses de
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FORMATO
17,5 em

A revista Tutti e impressa no formate america no (17,5 em
x 24 em), que oferece aos leitores maior portabilidade e
manuseio do impresso.
Alem da praticidade, o formate tambem confere melhor
aproveitamento do papel, redu<;6es do tempo de utiliza<;ao da maquina impressora e con sumo de tinta. A revista
adotou ainda o selo de sustentabilidade FSC- com papel
de reflorestamento e tinta a base de soja.

0Capa couche 170g com reserva de verniz
0Miolo couche 90g

IJ
FSC
www.fsc.org

MISTO
Papal produzldo a partir
de fontes reaponsdlvels

FSce C084752

SUSTENTAVE~
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PERFIL DE PUBLICO
0Moradores de 142 condomfnios horizontais e verticais
0Profissionais e frequentadores de condomfnios comerciais
(escrit6rios, consult6rios e clfnicas)
0Aito potencial de compra de produtos e servic;os
0 Formac;ao academ ica
0Aito nfvel sociocultural
0Consome e acessa cultura
0Vida econ6mica estavel - 70% Classes A e B
0Possui ao menos dois autom6veis
0Assfduo do turismo ou viagens de neg6cios
0Frequencia em mfdias sociais e internet
0 Usa lazer de qualidade
0Valoriza atividades de saude e esportes
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MAPA
A revista Tutti alcan<;a principal mente os moradores de
condomfnios horizontais e verticais, uma parcel a populacional alta mente qualificada para con sumo de produtos
e servi<;os.
A publica<;ao chega bimestralmente aos melhores bairros
e condomfnios de Piracicaba, e chega tambem as maos
de um seleto mailing de formadores de opiniao, patrocinadores e anunciantes.
(!)Tutti nos condomfnios horizontais residenciais
DESTAQUES- Dahma, Alphaville, Residencial Monte
Alegre, Terras do Sinh6 1 e 2, Reserva do Engenho, Village
de Lyon, Park Campestre, Green Village e Recanto dos
Beija-Fiores.
(!)Tutti nos condomfnios verticais residenciais
DESTAQUES- Torres Delta Club, Omega, Monalisa, San
Marino, Manhattan, Albatroz, Alferes, Solar de Athenas,
Saint Germaine Miori.
(!)Tutti nos condomfnios comerciais
DESTAQUES- Ediffcio Sisal Center, Centro Comercial
Terras de Piracicaba, Rack'z Center e Primus Center.
(!)Tutti nas institui<;6es
DESTAQUES- Camara de Vereadores de Piracicaba,
Associa<;ao Comercial e Industrial de Piracicaba, Prefeitura de Piracicaba, Esalq e Unimep.

128 condomfnios
(25% horizontais e 75% verticais)
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Monte Alegre

Centro

Residencial e Bairro

39 Condomfnios

Alphaville

Dois C6rregos
Parque Prezotto/Pompeia/
Jd Flamboyant/Piracicamirim/
Morumbi!Jd lpanema/Agua Branca/
Rolador/Noiva da ColinaNila Prudente/
Sao Luis/Taquaral

02 Condomfnios
Terras Piracicaba

01

20 Condomfnios

Santa Rosa

Condomfnio

Sta Teresinha
Jd Maria

0 1 Condomfnio

Vila lndependencia

02 Condomfnios

Vila Monteiro

09 Condomfnios

Sao Dimas

Dahma

Sao Judas

Ondas

Bairro Alto

23 Condomfnios

Jd Elite

02 Condomfnios

Higienopolis/Nova America

21

Paulista
Jd Sao Miguei/Pauliceia/
Castelinho/Campestre

Condomfnios

09 Condomfnios

Vila Rezende
Areao

09 Condomfnios

04 Condomfnios

mbm1"

ESCRIT6RIO

PERFIL EDITORIAL
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A revista Tutti pioneira como publicac;ao
dirigida e customizada em Piracicaba. Com
distribuic;ao massiva em residenciais fechados, o conteudo da Tutti traz estilo aos seus
moradores, contemplando assuntos de
qualidade de vida, beleza e bem estar. Traz
ainda dicas culturais, entrevistas com personalidades da cidade, turismo e entretenimento.
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Materias/artigos
Texto para uma ou duas paginas, incluindo
foto. 0 formate artigo e um texto eminentemente opinativo ou interpretative- mais
que informative- publicado em se~ao
destacada do conteudo noticioso. A materia
trata-se de um material jornalfstico como
notfcia, o que inclui mais de uma fonte.
Ambos os formatos tem apoio do departamento de jornalismo da revista Tutti, incluindo fotografia profissional e tratamento da
imagem.
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Perspectivas
Sob assinatura do diretor do MBM ldeias e
da revista Tutti, o publicitario Bruno Chamochumbi apresenta e conversa com empresarios de Piracicaba e regiao. A se~ao fixa
destaca habilidades empreendedoras e
carisma do entrevistado. 0 formate do texto
e pergunta e resposta com foto, materiais
que tem apoio ou produ~ao das equipes de
jornalismo e multimfdia da revista Tutti.
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SE~OES

Pet
0 Brasil eo segundo maior mercado pet do
mundo, atras apenas dos Estados Unidos. E
um mercado que nao sente o impacto da
crise na economia e cresce, em media, 10%
ao a no. A tendencia de alta e o otimismo
neste segmento tern motivo na media de
animal por brasileiro: ha um pet para cada
duas pessoas. Em sua se~ao fixa, a revista
Tutti apresenta novidades do mercado,
novos consumos e estilo de vida.
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Alimenta~ao

saudavel

Dietas, malha<;ao, restri<;6es alimentares ou
bons gourmets, a nutri<;ao e uma area basica
do conhecimento humano e que desperta
facilmente interesse de leitura. Sfmbolo de
conquista de uma vida melhor, a se<;ao fixa
da revista Tutti traz novas ideias e tendencias, alem da indicar empresas da rede
comercial prontas a atender seu nicho.
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Beleza
Mais do que uma se~ao de consumo ou
espa~o destinado aos anunciantes, a editoria
de beleza das revistas femininas brasileiras
expressa valores sociais, destaca pesquisa
apresentada na Faculdade Casper Lfbero. A
revista Tutti une em sua se~ao fixa notfcias,
publico, equipe de jornalismo e anunciantes
para publicar sabre este universo e esta apta
a constituir um espa~o publico de discussao
sabre assuntos pertinentes ao mundo da
beleza.
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PiraNews
A sec;ao de abertura da revista Tutti traz
notas com fotos pautadas pelas mel hares
dicas, notfcias e curiosidades de Piracicaba e
regiao. 0 PiraNews na Tutti vincula as duas
mfdias na revista, divulgando informac;oes
rapidas no meio impressa e virtual. 0
PiraNews e um programete diario de radio
produzido em parceria com a Radio Jovem
Pan, que alcanc;a mais de 40 cidades do
interior paulista num raio de 50 km de
Piracicaba/SP.
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Dica do Chef
Se~ao

fixa da revista Tutti com chefs profissionais, graduandos em gastronomia ou
empresarios conceituados do segmento. A
Dica do Chef publica receita com fotos do
prato e da pessoa elencada para a se~ao. A
equipe multimfdia da revista Tuttti filma o
processo de feitura do prato e edita vfdeo. 0
filme divulgado no aplicativo da revista e
fica disponfvel no canal do YouTube do MBM
ldeias, na playlist da revista Tutti.
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FORMATOS DE PUBLICIDADE
E PROPAGANDA

A revista Tutti oferece diversas opc;:6es
para a visibilidade de marcas, servic;:os e
produtos de seus anunciantes. Escolha
a melhor forma de falar com publico
qualificado e de forma direta.
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ANONCIOS COMUNS

INTEIRA
Medida: 17,5 x 24 em
(com 5 mm de sangra em cada lado)
Valor: R$ 2.200,00

MEIA PAGINA
Medida: 17,5 x 12 em
(com 5mm de sangra em cada lado)
Valor: R$ 1.500,00
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ANUNCIOS ESPECIAIS
CONTRACAPAS
Medida: 17,5 x 24 em

(com 5 mm de sangra em cada lado)
2a Capa: R$ 2.600,00
3a Capa: R$ 2.600,00
4a Capa: R$ 3.000,00

PAGINA ESPELHADA
Medida: 35 x 24 em

(com 5 mm de sangra em cada lado)
Valor: R$ 3.600,00
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ANUNCIOS MODULARES

CLASSITUTTI
Se<;ao de classificados com nome da empresa,
logomarca, contatos (telefone, e-mail, web)
e texto com no maximo 250 toques.
Medida: 16 x 4,5 em sem sangra
Valor: R$ 300,00 por modulo

•

SELO
Locais: Leia Mais ou Cine Mania
Medida: 4 x 2,5 em sem sangra
Valor: R$ 1000,00
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#TUTTIDICAS

VITRINE TOTAL
Espac;o disponfvel: pagina inteira
(com ate 6 produtos)
Valor: R$ 1.200,00

DO
DO

011

VITRINE MISTA (DIVERSAS EMPRESAS)
Valor par produto: R$ 350,00
(maximo de 6 produtos)

DEZ ANOS

mbm1n

Mfdia Kit

ESCRIT6RIO DE IDE lAS

MfDIA COMPLEMENTAR
APLICATIVO
1a revista de Piracicaba com aplicativo gratuito para tablet e
celular- disponfvel para Android e iOS
12 mil acessos
Conteudo plus- galeria de fotos, vfdeos, links/atalhos
lnvestimento: Bonificac;ao aos anunciantes da Revista Tutti
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MfDIA COMPLEMENTAR
TVMBM
Player no YouTube

TV

MBM

Canal MBM Escrit6rio de ldeias
Playlist Revista Tutti
Equipe multimfdia- editores, publicitarios e jornalistas
Roteiro, produc;ao e edic;ao Entrevistas, publicidade, material institucional e materias
gastron6micas lnvestimento para vfdeo conteudo de ate 3 minutos: R$ 1.500,00

Criamos experienc1as,
geramos conteudos
e unimos pessoas
• "' ""'~ • ..,.,...
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MfDIA COMPLEMENTAR

RADIO
0 MBM Escrit6rio de ldeias produz programas com temas exclusivos,
pod casts e entrevistas: Educativa nas Redac;oes (1 05,9 FM); Educativa
Positiva (1 05,9 FM); e PiraNews (1 03.1 FM).

PiraNews
Programete diario veiculado no rotativo da radio
Jovem Pan FM Piracicaba
Notfcias, dicas culturais, eventos e acontecimentos de Piracicaba e regiao
5 vezes ao dia- das 7h as 23h55
150 inserc;oes mensais- 2a. feira a domingo
Jornalismo e estudio MBM ldeias
+ de 40 cidades- 0 50 km de Piracicaba (SP)
10 mil watts de potencia

PiraNews: COMERCIAL
• Oferecimento: Ss na abertura do programa.
• Comercial: 1Os no meio do programa.
· Ate do is cotistas nao concorrentes.
• Valor de investimento sob consulta
Vencimento: integral, 10 dias ap6s fim de cad a
mes.
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EN CARTE
A revista Tutti chega as maos do leitor embalada em envelope shirink,
logfstica que confere a publicac;ao possibilidades de encarte com seguranc;a
de entrega. Os en cartes sao, geralmente, material publicitario de cor ou de
aspecto gratico diferente do vefculo de comunicac;ao. 0 seu encarte na Tutti
pode ter o tamanho maximo de 17,5 em x 24 em.
0Medida: ate 17,5 em x 24 em (frente e verso)
0Valor: R$ 580 (por milheiro)
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REDES SOCIAlS
A revista Tutti esta no Facebook e lnstagram, apresentando conteudos do
impresso, dicas e notfcias e editoria social. As publica<;6es tambem recebem
resumos via Twitter.
Valor: 1 post!semana R$ 300/ao mes - encolher mldia
No Facebook:
Fas: mais de 1.500- publico seleto constituldo por comunicadores, formado res de opiniao, arquitetos; de diversas origens, de Piracicaba a Sao Paulo,
chegando aos EUA e Holanda.
Alcance organico: ate 2.600
Curtir organico por post: ate 300
Envolvimento: 1.784
Alcance total: mais de 25 mil
Perfil etario: 70% mulheres; 30% homens
Faixa etaria preponderante: de 25 a 54 a nos (54% mulheres; 22% homens)
No lnstagram
Fas: mais de 5.000
Likes: mais de 25 mil
Novos seguidores por semana: ate 70
Total media- de agosto/2014 a julho/201 5: 1.200 posts
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tutticondominios
@revistatutti

You-o canal mbmbureau

VIDA & ESTILO

APP Dis

WWW.REVISTATUTTI.COM.BR
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