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QUEM 
SOMOS
Apresentamos uma revista com um novo 

conceito de saúde e bem-estar. Desde de 

fevereiro (2017), a Bardot Magazine passou 

a se chamar SAÚDE&ESTILO. A mudança 

vem em consequência do crescimento do 

projeto, comandado, desde o início, em 

2015, por uma equipe competente e alinha-

da de jornalistas, designers, diretores e edi-

tores.

A SAÚDE&ESTILO entra em cena para levar 

conhecimento e informação ao seu leitor, 

agregando cuidados com a mente e com 

o corpo e estimulando a busca por uma 

vida de hábitos saudáveis. Mantendo, é cla-

ro, sua visão responsável sobre longevida-

de. Com um público-alvo A/B e seus 15 mil 

exemplares distribuídos, gratuitamente, 

em clínicas de diversas especialidades, aca-

demias de ginástica, hotéis, restaurantes, 

laboratórios e concessionárias de carros de 

luxo, entre outros pontos cuidadosamente 

selecionados, a SAÚDE&ESTILO vem ga-

nhando cada vez mais espaço dentro do 

seu segmento.



Alimentação Saudável

Atividade Física

Estética

Gastronomia Saudável

Comportamento

Medicina

Fitness

Editoriais



87%

68%

54%

70%

Se preocupam 
com a saúde e o 
bem estar.

Fazem tratamentos 
em clínicas de 
estética.

Fazem avaliação
médica periodicamente.

Fazem exercícios físicos
3X ou mais durante
a semana.

Público

15 MIL
EXEMPLARES
PÚBLICO

CLASSE SOCIAL: A e B
IDADE: 20 +



44%

33%

Possuem cartão de 
crédito internacional, 
419% mais do que
a média da população.

Gastam R$ 1.000 ou 
mais/mês com cartão 
de crédito, 544% mais 
do que a média da
população.

Público



84%

81%

Pretendem viajar pelo 
Brasil nos próximos 12 
meses, 60% mais do que
a média da população.

Viajaram pelo Brasil nos
últimos 12 meses, 85% 
mais do que a média 
da população.

Público



25%

81%

Pretendem viajar para 
o exterior nos próximos
12 meses, 609% mais
do que a média 
da população.

Viajaram para o exterior
nos últimos 12 meses, 
835% mais do que
a média da população.

Público



58%

78%

69%

Possuem interesse
em arte e cultura,
93% mais do que a
média da população.

Se interessam por 
entretenimento e lazer, 
27% mais do que a
média da população.

Possuem interesse
em cinema, 81% mais 
do que a média da
população.

Público



10,7
mil seguidores
organicamente

Mais de 20 colunistas
médicos e da área da 
saúde.

Conteúdos de vídeos
super produzidos.

Perfil com muito
conteúdo de relevância.

Monitoramento e com-
provação da distribuição
da revista.

Interação diária no perfil.

SOCIAL
MEDIA

INSTAGRAM
MAIOR VISIBILIDADE EM TODAS 

AS NOSSAS PLATAFORMAS.



OPÇÕES
DE ANÚNCIOS
E AÇÕES



DIGITAL



ANÚNCIOS
NO SITE



SUPER BANNER 

Formato tradicional com alta visibilidade

Dimensões: 728 x 90 px

ARROBA BANNER 

Formato retangular e tradicional.

Dimensões: 300 x 250 px

HALF PAGE 

Formato de grande destaque.

Dimensões: 300 x 600 px



PUBLICAÇÃO
NO SITE



PUBLI EDITORIAL

Material textual publicado no veículo cuja natureza é uma 

“propaganda” explícita, por isso o conteúdo deve informar 

claramente que se trata de um publi editorial ao público.

COLUNA FIXA

Traga autoridade e credibilidade a sua marca.

Torne-se um colunista saúde e estilo.

• Vinculação de uma matérias mês;

• 1 Post no Instagram mês;

• 2 Stories Mensal;

• Exposição na lista de colunista;

• Exclusivo mini blog dentro do nosso portal 

  com link personalizado;



BRANDEND CONTENT 

Formato informativo que privilegia o conteúdo prático e 

relevante, gerando valor para o público e autoridade e credibil-

idade para o profissional ou empresa associado ao conteúdo.

PROJETO ESPECIAL

Criação de projeto personalizado de acordo

com o objetivo de comunicação da marca.

É realizada a criação de uma matéria customizada e total-

mente personalizado pela equipe da saúde estilo, podendo 

conter os mais diversos tipos de mídias: como infográficos, 

pesquisas, depoimentos e fotos ao longo do conteúdo.

*O fornecimento de vídeos fica de responsabilidade do cliente. 

Ficando de responsabilidade da Revista Saúde e Estilo ape-

nas a inserção.



SOCIAL
MEDIA



POST NO INSTAGRAM E FACEBOOK

Publicação de fotos ou vídeos.

Dimensões: 900 x 900 px

STORIES NO INSTAGRAM

Criação de stories no perfil do Instagram da vertical.

Dimensões: 1080 x 1920 px



IMPRESSO



MATERIA
REVISTA AVULSA

Matéria textual vinculada na versão impressa da revista com 

distribuição na região de Belo Horizonte e vinculação nos 

canais digitais.

• Publicação nas redes sociais

• Publicação no site

Dimensões: 20,2 x 26,6 cm



COLUNISTA

Coluna fixa na versão impressa da revista com distribuição 

nas regiões mais nobres de Belo Horizonte e vinculação 

nos canais digitais.

• Exposição na lista de colunista;

• Exclusivo mini blog dentro do nosso portal 

  com link personalizado;

• Publicação nas redes sociais;

• Publicação no site;

• 1 Stories mês;

Dimensões: 20,2 x 26,6 cm




