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Com a Campo & 
Negócios, sua marca 

chega ao cliente



18 ANOS
de publicações 
ininterruptas

CONTEÚDOS
inovadores, técnicos

e atualizados

60 MIL
páginas publicadas

PRESENÇA
eM todas as MÍdias

REvISTAS

ANUÁRIOS

ONLINE

campo & negócios grãos
campo & negócios Hortifrúti
campo & negócios Florestas

anuário do café
anuário HF

Mês a mês são gerados conteúdos técnicos atualizados, de alto padrão quali e quantitativo 
extraídos de renomadas fontes de pesquisa mundiais e nacionais, tornando este veículo fonte 
de consulta e informação de todas as inovações tecnológicas que permeiam o setor. o reflexo é 
a geração de oportunidades para todo o segmento do agronegócio.

Site, Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin
conteúdos atualizados em tempo real, permitindo ao internauta ficar 
por dentro de tudo o que acontece no agronegócio como se estivesse 
presente fisicamente. somado à nossa credibilidade, fazemos com que 
a marca de nossos clientes tenham um contato amplo com o universo 
social. tudo é gerado em equilíbrio com o alto padrão de qualidade e 
confiabilidade que são marcas registradas da campo & negócios.

CAMPO & NEgóCIOS



MENSAL
periodicidade

NACIONAL
circulaçÃo

30 MIL
eXeMplares

3%
norte

48%
sudeste

14%
sul

8%

27%
nordeste

centro-oeste

distribuiçÃo



MENSAL
periodicidade

NACIONAL
circulaçÃo

15 MIL
eXeMplares

2%
norte

64%
sudeste

24%
sul

7%

3%
nordeste

centro-oeste

distribuiçÃo



BIMESTRAL
periodicidade

NACIONAL
circulaçÃo

10 MIL
eXeMplares

11%
norte

31%
sudeste

29%
sul

13%

16%
nordeste

centro-oeste

distribuiçÃo



NACIONAL
circulaçÃo

8 MIL
eXeMplares

DISTRIBUIÇÃO
cafeicultores, pesquisadores, consultores, 

cooperativas, empresas e revendas  
do setor cafeeiro

em 2020 você poderá ter no Anuário 
do Café a melhor referência econômica 

e informativa sobre o mercado deste 
grão, que depois da água é a bebida mais 
consumida do mundo. com credibilidade, 
confiança e muito conteúdo, levaremos 
até você e sua lavoura o segmento mais 

relevante do brasil.



  

NACIONAL
circulaçÃo

8 MIL
eXeMplares

DISTRIBUIÇÃO
produtores, pesquisadores, consultores, 

cooperativas e empresas do setor. alguns 
exemplares são repassados aos anunciantes 

para presentearem seus principais clientes, além 
da distribuição nos eventos do todo o brasil, 

principalmente na Hortitec

cansado de procurar informações confiáveis 
e precisas sobre o mercado de HF? sua 
busca norteou nosso trabalho, concluído 
com êxito no Anuário HF 2020, que 

reunirá em páginas preciosas tudo o que 
você precisa saber sobre os principais 
cultivos brasileiros, com informações 

fornecidas por especialistas em cada área.



SIMPLES
PÁgINA SIMPLES

1/2 Página 1/3 Página RODAPÉ RODAPÉ INvERTIDO

ForMatos

22 cm x 29 cm

22 cm x 14,5 cm 22 cm x 11 cm 22 cm x 8 cm 7,4 cm x 29 cm

dimensões já com a sangria obrigatória de 0,5 cm para todos os lados
considerar como margem de segurança para o conteúdo do anúncio 0,5 cm da sangria + 1,0 cm de margem

PÁgINA DUPLA
43 cm x 29 cm



CINTA

FALSA CAPA PAPEL FOSCO +
vERNIZ LOCALIZADO

5 cm x 50 cm

22 cm x 29 cm

ORELHA
13 cm x 29 cm

a orelha é um anúncio na vertical, 
publicado antes da capa.

a cinta é um anúncio em formato de tira que envolve toda a 
revista. suas duas pontas são colocadas estrategicamente nas 
páginas que contêm o anúncio em questão, tendo por medidas 
5 cm X 50 cm mais 8 mm de lombada.

a capa Falsa é um anúncio 
que imita uma capa e vem 
antes da capa verdadeira. 
tem formato igual ao de uma 
página inteira 22 cm X 29 cm

o anunciante tem como 
possibilidade a utilização de 
papéis foscos ou envernizados 
em seus anúncios, ou ainda a 
aplicação de um verniz localizado 
em pontos específicos.SU

A MARC
A

ESPECIAIS
ForMatos

dimensões já com a sangria obrigatória de 0,5 cm para todos os lados
considerar como margem de segurança para o conteúdo do anúncio 0,5 cm da sangria + 1,0 cm de margem



7 PÁgINAS

TRIPLA anúncio com uma página dupla e uma página inteira no verso, 
totalizando três páginas, que podem abrir para a direita ou esquerda.

anúncio com duas páginas duplas e duas inteiras no verso, totalizando 
seis páginas, que podem ser abertas para a direita ou esquerda.

ESPECIAIS
ForMatos



DIgITAIS
MÍdias

portal

Facebook

twitter

instagraM

linkedin



ACESSOS
portal

21.613
page views

11.353
usuários

00:01:25
teMpo Médio sessões

dispositivos

36,33%
coMputador

35,81%
sMartpHone

0,86%
tablet

Com a  
Campo & Negócios, 
sua marca chega de 
fato, ao cliente

google analytics - Medição maio 2019 a agosto 2019



REgIONAIS
acessos

 são paulo 30,45%
 Minas gerais 20,51%
 paraná 9,94%
 rio grande do sul 6,17%
 rio de Janeiro 4,43%
 goiás 3,94%
 santa catarina 3,77%
 bahia 3,39%
 Mato grosso 2,72%
 distrito Federal 2,70%
 espírito santo 1,52%
 pará 1,50%
 pernambuco 1,50%
 ceará 1,34%
 Mato grosso do sul 1,17%
 Maranhão 0,78%
 paraíba 0,64%
 tocantins 0,60%
 rondônia 0,59%
 rio grande do norte 0,45%
 piauí 0,43%
 sergipe 0,36%
 amazonas 0,34%
 alagoas 0,29%
 roraima 0,22%
 acre 0,14%
 outros 0,09%
 amapa 0,02%

google analytics - Medição maio 2019 a agosto 2019



google analytics - Medição maio 2019 a agosto 2019

DEMOgRAFIA
acessos

SESSõES MAIS ExPLORADAS

artigos técnicos

notícias de caráter mercadológico

notícias de caráter científico

   Idade

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
0%

10%

20%

30%

40%

  Sexo

46,3%

53,7%

masculino feminino

MasculinoFeminino



dimensão: 1300x350 px
Fica exposto na Home / 

abrangente e chamativo - 
oFerta especial!

gRANDE
banner

grande
1300x350 px



MÉDIO/PEQUENO
banner

dimensão: 800x300 px
alcance de 100% no site 

(cobre todo o site), ficando 
exposto nas seções Home, 

artigos e notícias.

MÉDIO

PEQUENO
dimensão: 336x338 px

alcance de 100% no site 
(cobre todo o site), ficando 
exposto nas seções Home, 

artigos e notícias.

Médio
800x300 px peQueno

336x338 px



SOCIAIS
MÍdias

FACEBOOk

TwITTER

INSTAgRAM

LINkEDIN

Muitos de nossos conteúdos são 
trabalhados nas mídias sociais. somada 
à nossa credibilidade, fazemos com que 
a marca de nossos clientes tenha um 
contato amplo com o universo social.



(34) 3231-2800

@campo_negocios

/revistacen

@campoenegocios


