Bem vindo ao novo
jornalismo.
Quem somos
O Meon de Comunicação é responsável pela edição e distribuição das revistas Meon
Turismo, Metrópole Magazine e jornal Meon. Administra ainda o portal de notícias Meon.
Juntos, entregamos à sociedade o melhor conteúdo de notícias, com foco em economia,
política, lazer, turismo, cultura, saúde, educação e acontecimentos do cotidiano, sempre
com ética e com o único objetivo de servir à sociedade, de forma imparcial e com
responsabilidade.
Uma empresa idealizada para ser útil, servir como instrumento para contribuir com a
educação, o desenvolvimento regional e a vida das pessoas.

www.meon.com.br

Objetivos do Meon
Promover e propagar uma
mensagem por meio de
diversas estratégias que
funcionam juntas e se
reforçam mutuamente

Divulgar estratégias que
reforçam a imagem das
marcas, produtos ou
serviços de uma empresa,
visando a sustentabilidade e
a lucratividade

Foco em vendas:
1. Gerar demanda para os
produtos e canalizá-la
para os canais de
vendas;
2. Conscientizar os
clientes potenciais para
empresa;

Vamos aos números

Portal Meon
434.034 mil visualizações/mês
5.209 milhões/ano
Fonte: Goolge Analytics - ano 2021

Metrópole Magazine

O Meon Turismo

Meon Jornal

5 mil visualizações/ mês
60 mil/ano

5 mil visualizações/mês
no impresso

12 mil visualizações/mês
144 mil/ano

PRINCIPAL DIFERENÇA ENTRE OS PRODUTOS

PÚBLICO ALVO

Redes Sociais
188.079 mil interações/mês
2.256.948/ano

Público alvo
Portal Meon

Metrópole Magazine O Meon Turismo

Meon Jornal

Redes Sociais

Sao Jose dos Campos
Sao Paulo
(not set)
Campinas
Jacarei
Taubate
Rio de Janeiro
Caraguatatuba
Cacapava
Belo Horizonte

Bairro Colinas
Bairro Urbanova
Bairro Aquarius

Bairro Colinas
Bairro Urbanova
Bairro Aquarius

São José dos Campos
Jacarei
Taubaté
São Paulo
Caçapava

Possível
distribuição sob
demanda

Revista:
Assembléia Legislativa;
Câmara e Senado
Televisão:
Atibaia
Bragança Paulista
Cachoeira Paulista
Campos do Jordão
Cruzeiro
Cunha
Guaratinguetá
Paraibuna
Pindamonhangaba
São Bento do Sapucaí
Taubaté

Possível
distribuição sob
demanda

Público alvo detalhado

Queremos, junto à sua estratégia de
marketing, participar do seu
crescimento!

Desenvolvimento do cliente
Entender as necessidades
O que a sua empresa precisa;
O que sua empresa espera receber;
O que a sua empresa gostaria de receber;
Como a empresa quer ser vista pela sociedade;

Encontrar a solução dentro do Meon
Unir a sua empresa aos nossos mix de mídias para que a sua estratégia
de comunicação atinja o público alvo.

Detalhes Produtos
| MEON PORTAL
| METRÓPOLE
| MEON TURISMO
| MEON JORNAL
| REDES SOCIAIS

Portal Meon
Portal, com notícias regionais, nacionais e
internacionais;
Média 20 mil páginas visualizadas por dia,
atingindo picos de mais de 140 mil pageviews
diárias.
Tem como primeiro público a cidade de São José
dos Campos e em segundo lugar a capital
paulista.

Super-banner (728x90) e (300x100)
Banner-retângulo (300x250)
Arranha-céu (300x600)
Informe Publicitário

R$ 3.500
R$ 1.500
R$ 3.000
R$ 1.000

1
SUPER BANNER

MÉDIO- BANNER

2

5
3

INFORME
PUBLICITÁRIO

BANNER RETÂNGULO

4
ARRANHA-CÉU

Metrópole

Por essa você
não esperava...

Revista impressa e digital, realiza a cobertura das
39 cidades da Região Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte;
2 mil exemplares mensais;
Todo dia 25 nas bancas e plataformas digitais;
Edições especiais (calendário anual)
Página inteira (20 x 26,5 cm)
Meia página (17 x 13 cm)
Rodapé (20 x 8 cm)
Coluna (7 x 26,5 cm)
1/4 página (9,5 x 12,5 cm)
Página dupla (40 x 26,5 cm)
Contra capa (20 x 26,5 cm)
Encarte (milheiro)
5 mm de sangria

R$ 2.500
R$ 1.500
R$ 1.000
R$ 1.200
R$ 800
R$ 4.500
R$ 4.000
R$ 500

Formato digital disponível em nosso site e
na maior plataforma de leitura digital do
Brasil, a Go Read, que com mais de 10
milhões de assinantes.
GoRead é a maior plataforma de revistas da
América Latina, que oferece acesso
ilimitado a centenas de revistas no seu
smartphone ou tablet.

Guia do Estudante:
Edição especial de educação voltada e distribuida para para jovens
e adolescentes. Conteúdo pré-vestibular. 3 mil exemplares por
edição. Meses de setembro e outubro.
Página (17 x 23 cm)

Meon Turismo
A revista mais completa sobre turismo na RMVale, agora
estreia na televisão. Em Cada programa um roteiro
completo com dicas de hospedagem, gastronomia,
destinos e roteiros de uma cidade paulista.
Com dois anos de existência e circulaão mensal para o
trade turistíco nacional, poder público e casas legislativas,
estadual e federal, e distribuição pelas duas maiores
plataformas de revistas on-line do Brasil e do mundo, a Go
Read, da Abril Comunicações e a PressReader, com sede
em Vancouver, no Canadá, a revista Meon Turismo é um
excelente veículo para divulgação de sua marca e oferta
de seus produtos.
Ao unir o conteúdo da mais completa revista de turismo
do interior de São Paulo com a audiência da televisão mais
feliz do país, apresentamos a você uma grande
oportunidade de negócio.

Essa também esta na
Go Read e no SBT!

TV
Selo animado
Inserção 15"
Rodapé animado
Inserção 30"

R$ 500
R$ 722
R$ 800
R$ 1.400

REVISTA
Página inteira (20 x 26,5 cm)
Meia página (17 x 13 cm)
Rodapé (20 x 8 cm)
Coluna (7 x 26,5 cm)
Encarte
5 mm de sangria

R$ 2.500
R$ 1.500
R$ 1.000
R$ 1.200
R$ 500

Meon Jornal
Jornal regional quinzenal entregue impresso e digital, 3 mil exemplares por
edição, 6 mil exemplares por mês. Caderno especial ADC Embraer, quinzenário
incluso ao Jornal Meon.
Distribuição especial para na entrada da Embraer. e nos ônibus da Redenção: 600
funcionários das mais diversas empresas, incluindo Johnson & Johnson, GM,
Suzano, Volkswagen, LG Eletronics, Tenaris CONFAB, Enova Foods, Ericsson, TIVIT
e CTA.
Página inteira (25,5 x 29,7 cm)
Meia página (25,5 x 14 cm)
Rodapé (25,5 x 6,8 cm)
¼ página (12 x 14cm)
Módulo (12 x 6,8 cm)
Contra capa (25,5 x 29,7 cm)
Encarte (milheiro)
Publicidade legal (4 colunas 6 cm cada)

R$ 1.500
R$ 800
R$ 450
R$ 450
R$ 225
R$ 3.000
R$ 500
R$ 27 /cm coluna

Redes sociais
FACEBOOK

FACEBOOK
81.429 mil seguidores

INSTAGRAM
24.8 mil seguidores
*atualizado janeiro 2022

INSTAGRAM

Meon Jovem
O projeto tem por finalidade proporcionar às crianças, jovens e adolescentes,
uma convivência com as particularidades de uma redação, através de
orientação e monitoria no desenvolvimento de pautas onde poderão se
expressar realizando matérias, entrevistas, cobertura de eventos, críticas de
livros, discos, filmes e exposições, publicação de vídeos, poesia, música, etc..
O objetivo é despertar os alunos para a importância do consumo de
informação, leitura e escrita, possibilitando compor melhores resultados na
área escolar, no ingresso na universidade e no mercado de trabalho.
O conhecimento transforma a sociedade e é inclusivo, permitindo elevar o nível
de qualidade de vida em todos os seus aspectos.

MEON JOVEM - EDITORIA QUE PROMOVE O
ENVOLVIMENTO DOS JOVENS E ADOLESCENTES COM
O MUNDO DO JORNALISMO.

Calendário Anual
Janeiro

Julho

Niver SJC

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Niver
Metrópole

Saúde

Mães

Namorados

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Pais

Educação

Educação

*Guia do Estudante*

*Guia do Estudante*

Natal

