
FÓRMULA EDITORIAL
O único guia brasileiro com todos os navios da temporada de Cruzeiros 
do país. São mais 12 anos com edições anuais completíssimas que 
informam desde o que cada embarcação oferece, até as rotas e 
principais novidades. Atualizado todos os anos com os novos navios 
e destinos o guia é útil para quem pretende realizar um cruzeiro ou 
trabalha com a venda deles. Além de trazer absolutamente tudo dos 
Cruzeiros brasileiros, ainda traz detalhes dos mais importantes e 
desejados por brasileiros no exterior.

Formato: 20,5 x 27,5 cm
Lançamento:  outubro
Reserva de páginas: até o dia 15 de setembro
Entrega de arquivos: até o dia 20 de setembro
Distribuição: nacional
Alcance: bancas, livrarias e supermercados

Audiência: 
 
        36%      |  64%  |    76% 35-65 anos 

O QUE PENSAM NOSSOS LEITORES

  8%: Sozinho 48%: Entre 7 e 15 dias

25%: Destinos desconhecidos compro de 
        agências. Conhecidos compro direto

37%: Em casal
55%: Em família

22%: Uma semana

  9%: Não confio em sites e prefiro 
         comprar em agências ou operadoras

Quando programo 
minhas férias, minha 
preferência é viajar:

Em férias, quantos dias 
você costuma viajar?

22%: Mais de 15 dias

40%: Sempre compro tudo  
         direto em sites

  8%: Entre 2 e 6 dias

26%: Parte compro direto e parte compro 
         numa agência ou operadoras

PERIODICIDADE: anual

Quando você vai planejar uma viagem de férias ou trabalho, 
como costuma comprar passagem, hotel e passeios?

VENHA NOS VISITAR
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Facebook e Instagram: revistaviajemais

EDIÇÃO DIGITAL
Total de plataformas:  14

FORMATOS E VALORES
Anúncios publicados na edição impressa e digital. 
Consulte páginas a partir de R$ 4.000,00

Consulte valores para Banner, Newsletter,  
posts no Facebook e Instagram

Página Simples Página Dupla 

Quarta CapaCapas

25.600
27.100

SITE: WWW.REVISTAVIAJEMAIS.COM.BR
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