12 | Metrópole Magazine – Edição 73

Especial&

6 ANOS
DE METRÓPOLE MAGAZINE
Mesmo com os desafios da pandemia da
Covid-19, a Metrópole continuou levando
informação de qualidade aos leitores.
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Mais de 800 mil exemplares
impressos com excelência e relevância
Da redação
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

E

m março deste ano, a Metrópole
Magazine completou 6 anos de
existência. Atualmente na 73ª
edição e com 870 mil exemplares
impressos, a revista mantém com alta
qualidade gráfica e de conteúdo que
se traduz em relevância no mercado. A
Metrópole segue firme no propósito de
levar à sociedade o que há de mais relevante na RMVale e abordar discussões
importantes para a população.

“É uma honra poder me associar a um
produto tão completo e que representa
uma região plural como nossa RMVale.
A Metrópole Magazine é sem dúvida
um patrimônio de nossa região e tem
em sua história as melhores histórias
que São José dos Campos e o Vale do
Paraíba vivenciaram nestes seis anos
de sua existência”, diz Fabrício Cor-

reia, Diretor Institucional e editor-chefe dos produtos físicos do Grupo
Meon de Comunicação.
A Metrópole Maganize surgiu um
ano após o nascimento do Portal Meon
para atender a uma demanda do mercado e da população de consumir informação por meio físico. A idealizadora
do Grupo Meon, Regina Laranjeira
Baumann, conta que a revista tem uma
longevidade de circulação maior.

“A Metrópole Magazine chegou ao
mercado ao percebermos que o público, mesmo os mais jovens e que buscam notícias rápidas, se sentem mais
confortáveis com o veículo impresso.
Maior credibilidade e possibilidade
de análise do material de forma mais
abrangente. Além da longevidade, para
os anunciantes. Uma revista com conteúdo de qualidade, permanece. Não
é incomum encontrarmos nossas edi-

ções de dois, três anos atrás, ainda circulando nos escritórios e gabinetes”,
explica a empresária.
Regina fala ainda sobre os desafios
enfrentados durante o último ano em
que o mundo enfrentou a pandemia da
Covid-19. O vírus causou duas crises: a
de saúde e a econômica. Porém, mesmo com as dificuldades, a Metrópole
se manteve firme para cumprir, inclusive, a responsabilidade de informar
corretamente a população neste período tão complicado.

“Em relação à pandemia, nos deparamos com um outro momento desafiador. Diminuímos a tiragem, até pelas limitações na distribuição, mas seguimos
firmes, sem falhar nem um mês, porque
o público espera pela revista. Estamos
felizes, pois acreditamos que quanto
maior o desafio, maior é nossa satisfação em supera-lo”, afirma Regina.
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A gana para enfrentar as dificuldades
e insistência na missão de informar se
reflete no elo com os parceiros e clientes. Marcelo Pulice, da Regional MKT,
afirma que o jornalismo tem papel fundamental na sociedade.

Acredito que nunca foi tão necessário o trabalho jornalístico
“
para ajudar a combater desinformação e levar notícias de

qualidade à população. O Meon também faz uma cobertura
local de ótima qualidade, trazendo informações que antes
talvez não teríamos acesso.
Marcelo Pulice, Regional MKT

ANOS

”

Alex Cunha, da Redenção Turismo,
também destaca que, mais do que nunca, os veículos de comunicação sérios
têm um papel fundamental, principalmente neste período de pandemia.

Acredito que conteúdos de uma fonte segura são de extrema
“
relevância para a sociedade. Hoje, com tantas opções e fontes de
informações das mais variadas – muitas delas propagando fake
News –, ter uma fonte confiável é fundamental. E isso eu sei que
posso encontrar nas edições da revista Metrópole.

”

Alex Cunha, Redenção Turismo
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Geovani Amorim, responsável pela Comunicação e
Marketing do Colégio Instituto São José, ressalta o papel
social do jornalismo do Grupo Meon.

ANOS

Sem dúvidas, um veículo de comunicação
“
como o Portal Meon e a Revista Metrópole é de

extrema importância para nossa mídia local. Estes
meios de comunicação fornecem uma grande
quantidade de informações à sociedade, que
aproveita isso para se manter informada sobre os
assuntos atuais pertinentes, de utilidade pública,
conhecer produtos e serviços em geral. É por
meio da imprensa falada e escrita que tomamos
conhecimentos sobre tudo o que ocorre no mundo
e também sobre os assuntos políticos. Gratidão
a todos da Equipe Meon pelo profissionalismo e
parceria de sempre.

”

Geovani Amorim, Colégio Instituto São José

Rodrigo Oliveira, gerente de Marketing da Uniodonto
de São José dos Campos, também ressalta a importância da revista no contato com a população.

Metrópole Magazine
“A revista
é um canal fantástico para
interagirmos com a comunidade.
A distribuição gratuita amplia
o seu alcance, e o fato de ser
um meio impresso e estar
vinculada a um portal digital nos
abre grandes possibilidades de
comunicação com o público.

”

Rodrigo Oliveira, Uniodonte de São José dos Campos
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Wellington Serrão, diretor geral da Mestra Comunicação, reforça que, além de levar informação, a revista se mantém relevante no mercado.

A Metrópole Magazine é um produto de
“
extrema relevância no mercado. No cenário

que vivemos hoje o veículo cresce bastante
e atende à demanda de conteúdo do público.
Parabéns pelos 6 anos de mercado e pela
qualidade do conteúdo editorial.
Wellington Serrão, Mestra Comunicação

”

