
Mídia Kit 2019 

Tabela com vigência a partir de Janeiro de 2019 

Publicidade 



Multiplataforma 
A Prazeres da Mesa é hoje a mais dinâmica 
produtora de conteúdo de gastronomia em 
várias plataformas e a maior produtora de 
eventos de gastronomia do Brasil. 
 
É a criadora do  Mesa ao Vivo,  o modelo de 
evento que se propõe a criar uma edição da 
revista Ao Vivo, com a participação do 
público, parceiros, chefs e educadores – 
hoje reproduzida em 7 capitais brasileiras e 
em Portugal.  
 
Criadora do Mesa Tendências, o Congresso 
Internacional de Gastronomia mais 
importante da América Latina. Em São 
Paulo, a união destes dois eventos e mais 
Mesa na Cidade  (um festival de jantares 
pela cidade), e do Farofa (exposição de 
pequenos produtores e de agricultores 
familiares). 
MESAHUB, é a mais inovadora e integrada 
plataforma de lançamento de novos 
conteúdos, produtos e tendências para o 
mercado de gastronomia, vídeos, canais e 
playlists. 
 

A Revista 
Lançada em 2003 a proposta da revista é saciar o apetite de todos os 
leitores que gostam de cozinhar, viajar e conhecer os segredos dos bons 
vinhos e de outras bebidas, antecipando tendências e mostrando as 
novidades desse delicioso universo. 
 
Com fotos especiais, design moderno, textos informativos e agradáveis, é 
quase possível transmitir aos leitores os aromas e sabores de cada 
receita, de cada vinho degustado, a emoção das viagens, enfim, o  desejo 
e o prazer da leitura. 

Mensal  28 mil exemplares 20,5 x 27,5 cm 21,5 mil nacional 

Periodicidade  Tiragem  Medida Circulação 



Editorial 

Principais Seções 

 

• Carta do Editor 

• Cartas 

• Couvert 

• Bazar  

• Reportagens 

• Caderno de Vinhos 

• Viagem Gourmet 

• O Melhor das Cidades 

• Mundo de Espuma 

• Mesa Sustentável 

• Aula de  Carne 

• Última Mordida 

 

Colunistas 

 

Além do alto padrão da equipe 

de jornalistas, produtores, 

fotógrafos,   

e arte que fazem 

mensalmente a revista 

Prazeres da Mesa, a 

publicação conta com  

um excelente time de 

colunistas nacionais  

e internacionais.  

Ana 
Beloto 

André 
Clemente 

Carlos  
Cabral 

Claudia  
Esquilante 

Didu 
Russo 

Flávio 
Saldanha 

Jancis 
Robinson 

Jorge 
Carrara 

Jorge  
Lucki 

Mario 
Portela 

Luís  
Lopes 

Rui 
Falcão 

Ricardo 
 Castilho 



Distribuição e Perfil 

Distribuição por Regiões Perfil do Leitor Faixa Etária 

 
São Paulo Capital 

 
43 % 

 
Homens 

 
40 % 

 
De 19-24 

 
17 % 

São Paulo Interior 18 % Mulheres 60 % De 25-29 14 % 

Rio de Janeiro 9 % Classe “A” 54 % De 30-39 29 % 

Demais Estados 30 % Classe “B” 40 % De 40-49 17 % 

50 ou mais 23 % 

Leitores 

 

92 Mil leitores 

“Sou fã da revista e adorei a edição 
de aniversário. Só vocês para nos 
brindarem com um guia repleto de 
delícias e endereços imperdíveis para 
quem gosta de comer bem.” 
Marcia Quintanilha Penteado, São 
Paulo, SP 

“Amei a receita de minibolo 
floresta negra de chocolate com 
chantilly e cereja. E em Prazeres 
da Mesa tem muitas outras 
maravilhosas! Parabéns! 
Ana Araújo, SP 

CARTA PREMIADA 
“Por inúmeros motivos, fui forçado a me afastar de uma grande paixão: a gastronomia. Apesar disso, me sentia 
acalentado ao conseguir ler a PDM pela internet, ansiando para regressar ao Brasil e tê-la novamente em minhas mãos! 
Anos se passaram e 2018 chegou sorrateiro e como num passe de mágica, eu de volta à minha pátria, percebo que já se 
passaram duas edições desde que voltei a assinar essa revista essencial para os amantes das panelas e fogões. 
Por isso quis compartilhar essa minha alegria e ver que a revista evoluiu, está ainda mais moderna, com matérias atuais 
e instigantes e fotos espetaculares que dão água na boca” -  Henrique Akira 
 

Distribuição 

Bancas e livrarias                                                                                                                 15.000 exemplares 
Assinantes                                                                                                                               5.200 exemplares 
Mailing Vip + Mailing Prazeres da Mesa                                                                            2.200 exemplares 
Principais Restaurantes do Brasil + Lojas da Rede Pão de Açúcar + Lojas de              5.600 exemplares 
Acessórios de cozinha + Importadoras de vinho e delicatessens  



1/2 
Horizontal 

20,5 x 13,7 cm 

Tabela vigente 2019 - Formatos e Valores 

4ª Capa 

20,5 x 27,5 cm 

3ª Capa 1 página 
Indeterminada 

2/3 
Página 

13,5 x 27,5 cm 

 

1/2 

10 x 27,5 cm 

Vertical 

1 /3 
página 

18,3 x 1,7 cm 

Rodapé 

Dupla de Abertura 

41 x 27,5cm 

18,3 x 7 cm 

Rodapé 
Extra 

10 x 10 cm 

Ilha 

18,3 x 10 cm 

Faixa 
Simples 

41 x 7 cm  41 x 10 cm 

Observações Gerais 

Acrescentar 5mm de sangria mais marca de corte. 
O Arquivo deverá ser fechado em PDF com no 
mínimo 300 dpi´s + prova digital. Anúncios com 
bebida alcoólica (mesmo não sendo produto a ser 
vendido), acrescentar “Aprecie com moderação". 
Tabela com vigência a partir de janeiro de 2019.  
Nos casos de determinação, acrescentar 20% no valor da 
página. 

Faixa Extra Faixa Especial 

Página Dupla 

41 x 27,5cm 

R$ 126.000,00 R$ 83.000,00 R$ 70.000,00 R$ 61.000,00 R$ 51.000,00 R$ 36.000,00 

6,7 x 27,5 cm 

20,5 x 27,5 cm 20,5 x 27,5 cm 

R$ 33.000,00 R$ 33.000,00 R$ 22.000,00 R$ 43.000,00 R$ 33.000,00 R$ 20.000,00 

R$ 11.500,00 R$ 18.000,00  R$ 11.500,00 



Cronograma 

Edição/Mês/Ano Tema  Reserva Material Lançamento  

186- FEV/19   Cervejas  30/jan 01/fev 18/fev 

187- MAR/19 Páscoa 27/fev 01/fev 21/mar 

188 -ABR/19     01/abr 03/abr 18/abr 

189 - MAI/19   29/abr 02/mai 17/mai 

190- JUN/19 Aniversário  24/mai 28/mai 14/06 

191 - JUL/19 01/jul 03/jul 17/jul 

192 - AGO/19 30/jul 01/ago 16/ago 

193 - SET/19  30/ago 02/set 18/set 

194 - OUT/19     01/set 03/out 18/out 

195 - NOV/19   Especial Natal  29/out 01/nov 19/nov 

196 - DEZ/19 +  TENDÊNCIAS AO VIVO  29/nov 03/dez 17/dez 

197 - JAN/20 05/12 09/dez 27/dez 



Especiais 
 
Todo ano a revista Prazeres da Mesa lança suas edições especiais de 
Vinhos, Cerveja, Páscoa, Aniversário, Natal e Ao Vivo; incluindo votações 
com jurados muito qualificados, por exemplo, para avaliar as 100  melhores 
cervejas do ano vendidas no Brasil. 
 
As edições especiais chegam para os assinantes e bancas de todo o Brasil, e 
claro, também estão disponíveis na App Store!  

Janeiro VINHOS Fevereiro CERVEJA 

Março PÁSCOA Junho ANIVERSÁRIO 
Novembro NATAL Dezembro AO VIVO 



Formatos Especiais 

Observações Gerais 

Preço sob consulta. Medida aproximada:  130 x 275mm 

Sobrecapa 

Já pensou em ter o seu anúncio sendo 
visto até mesmo antes das principais 
matérias da revista? 
Anunciando na sobrecapa, você coloca 
seu serviço ou produto em um local 
destacado dentro do espaço mais nobre 
da revista. 
Pode ser impressa frente e verso. 



Formatos Especiais 

Observações Gerais 

Preço sob consulta.  

Cinta 

Seu anúncio pode estar na cinta de papel-cartão 

que abraça seu anúncio, ou até mesmo a revista 

toda, proporcionando grande destaque para os 

leitores. Para potencializar seus resultados, pode 

ser até mesmo segmentado para assinantes, 

geograficamente, por micro centrais de 

distribuição. 


