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Aditivos | Ingredientes
O ano de 2020 transformou a realidade de  trabalho das empresas e a Aditivos Ingre-

dientes acompanhou este movimento, marcado por sua digitalização e consolidação, agora 
como a principal Plataforma Online do Mercado de Insumos Alimentícios e de Bebidas  

da América Latina. 

O mercado mudou e nossos mais de 20 anos de experiência e parcerias com os principais  
players do setor nos impulsionaram para seguirmos sendo o maior aliado da indústria de 

insumos. Encurtamos o hiato criado no setor, com meios de comunicação digitais que  
garantiram que Fornecedores e Clientes seguissem dialogando e aumentando os resulta-

dos de seu negócio. 

O digital já é a realidade. Contamos com várias novas iniciativas e muitas outras estão por 
vir. Este Midia Kit traz um consolidado das oportunidades para garantir a visibilidade da sua 

empresa. 

Aproveite!
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Plataforma

REVISTA 
Todo mês, artigos técnicos e 
cobertura aprofundada das 
notícias e lançamentos que 
regem o setor.

INSTAGRAM
Highlights na mídia social 

com as novidades da 
indústria.

SITE
Diariamente, hub de tudo o que acon-

tece no setor de insumos. Acesso à 
Revista, Cotações, Guia de Forne-

cedores e Oportunidades de 
Carreira. Às segundas e quintas feiras, 

lançamentos e notícias dos 
principais players.

A sua notícia enviada ao mais 
amplo mailing de empresas 

do setor de insumos.

NEWSLETTER

E-MAIL MKT
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A Revista

Publicação referência no setor 
de ingredientes para alimentos 
e bebidas há mais de 20 anos

• Líder de mercado. 

• Veículo digital mensal, para 
tomadores de decisão do setor. 

• Parceira dos mais renomados  
eventos do mercado, tais como 
Food Ingredients, Fispal e Anuga.

Opinião de empresas, associações e profissionais do setor 
sobre temas relevantes do mercado de alimentos e bebidas.

Investimentos, projetos, produtos e serviços lançados por 
fabricantes, fornecedores e distribuidores do setor.

Notícias sobre os principais lançamentos da indústria de 
produtos acabados.

Artigos técnicos sobre segmentos específicos de atividades, 
redigidos pelos departamentos competentes de empresas do 
setor.

ENTREVISTA

NOVIDADES DO SETOR

NOVOS PRODUTOS

ARTIGOS TÉCNICOS

SUPLEMENTOS ESPECIAIS

LINHA EDITORIAL

Análise aprofundada das tecnologias, processamentos, 
aplicações e participação de mercado dos ingredientes 
utilizados na indústria.
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Métricas de Audiência

1 2

3 4

+ 90 mil
visualizações de
página por mês

+ 72 mil
visualizações de

páginas únicas por mês

+ 35 mil
buscas no Google

por mês

+ 3m20s
tempo médio de

visitas 
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Público-Alvo

24%
Alimentos processados

8%
Plant-Based

Panificação

Carnes

Laticínios

Adoçantes, gorduras
e outros

Bebidas

8%

15%

15%

16%

14%

 Nossos leitores 
atuam em todos os  

setores

São tomadores de decisão nas companhias.

20%

16%

14%

14%

16%

14%

6%

Pesquisa e desenvolvimento

Controle de qualidade

Produção e engenharia

Departamento de compras e logística 

Diretoria industrial

Diretoria de marketing

Outros
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Datas e valores

PÁGINA INTEIRA
2.480px x 3.307px

PÁGINA DUPLA
4.961px x 3.307px

1/2 PÁGINA
2.480px x 1.654px

1/3 HORIZONTAL
2.480px x 1.063px

1/3 VERTICAL
827px x 3.307px

1/4 PÁGINA
2.480px x 827px 

COLOCAÇÕES ESPECIAIS PACOTES DEADLINES

Edição Reserva Material
Janeiro 10/01 15/01

Fevereiro 10/02 15/02

Março 10/03 15/03

Abril 10/04 15/04

Maio 10/05 15/05

Junho 10/06 15/06

Julho 10/07 15/07

Agosto Guia 2022 10/08 15/08

Setembro 10/09 15/09

Outubro 10/10 15/10

Novembro 10/11 15/11

Dezembro 10/12 15/11

1/6 PÁGINA
2.480px x 531px

Capa                          12.000

Segunda Capa        10.610

Página 3 11.100

1 anúncio

3 anúncios

5 anúncios

7 anúncios

10 anúncios

12 anúncios

*Porcentagem de desconto concedido sobre tabela base da Editora para fechamento dos pacotes acima apresentados. 

Va
lo

re
s 

em
 R

$

Valores em R$

Valores unitários

1 anúncio 15.920

3 anúncios 11.940

5 anúncios 11.144

7 anúncios 9.552

10 anúncios 8.756

12 anúncios 7.960

1 anúncio 5.630 

3 anúncios 4.223 

5 anúncios 3.941 

7 anúncios 3.378

10 anúncios 3.097 

12 anúncios 2.815

1 anúncio 3.590

3 anúncios 2.693

5 anúncios 2.513

7 anúncios 2.154

10 anúncios 1.975

12 anúncios 1.795

1 anúncio 2.190 

3 anúncios 1.643 

5 anúncios 1.533

7 anúncios 1.314 

10 anúncios 1.205 

12 anúncios 1.095

1 anúncio 9.950 

3 anúncios 7.463

5 anúncios 6.965

7 anúncios 5.970

10 anúncios 5.473

12 anúncios 4.975

1 anúncio 4.080

3 anúncios 3.060

5 anúncios 2.856 

7 anúncios 2.448

10 anúncios 2.244 

12 anúncios 2.040

*
25%

30%

40%

45%

50%
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Calendário Editorial
Janeiro Fevereiro Março

Funcionais | Nutracêuticos
Abril Maio Junho

Funcionais | Nutracêuticos

Temas  
abordados

Por que e como 
reduzir o açúcar em 
alimentos e bebidas

Como regular a acidez 
na formulação de 

alimentos?

Pós-bióticos - A nova 
fronteira em  

aplicações alimentícias

Benefícios e desafios 
de formular com 
corantes naturais

Tecnologias emergentes 
para melhorar a  

segurança e o shelf life 
na indústria de laticínios

O soro de leite como 
base na formulação de 

bebidas

Peptídeos de coláge-
no Qual o seu papel 

na formulação de  
alimentos e bebidas?

Desafios e  
perspectivas do uso de 

fosfatos na  
indústria alimentícia

Grãos, sementes e ole-
aginosas - Ingredientes 
de destaque nas plata-

formas de inovação

Aromas e outros 
ingredientes aroma-

tizantes

Quando bolores,  
leveduras e bactérias 

são desejáveis nos 
alimentos?

Os suplementos  
alimentares no balancea-

mento da dieta

Suplemento
Envelhecimento 

Saudável
Corporate Profile

Atividade  
Esportiva

Setor
Cárneo

Setor de  
Laticínios

Vitaminas e  
Minerais

Eventos  
Especiais

Cobertura 
de evento

Anufood 
Brazil
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Calendário Editorial
Julho Agosto Setembro 

Funcionais | Nutracêuticos
Outubro Novembro Dezembro 

Funcionais | Nutracêuticos

Temas  
abordados

Alternativas saudáveis em 
óleos e gorduras

Guia
2022

Ingredientes funcionais de 
origem láctea

Adoçantes, e inten-
sificadores de sabor 

doce na indústria 
alimentícia

Explorando as sensa-
ções no universo das 

texturas

Creatina - Um nutriente 
natural do ciclo de vida

Os padrões clean label 
aplicados aos produtos 

alimentícios

O potencial das vitaminas 
D e K2 para o sistema 

imunológico

Lecitina de girassol 
- Uma alternativa 
promissora como 
emulsificante em 

alimentos

A goma acácia na 
formulação de alimentos 

e bebidas com e sem 
açúcar

A eficácia das bebidas 
esportivas

Suplemento Panificação Estrelas da FiSA 2022 Bebidas
Setor de  
Sorvetes

Fibras Funcionais

Eventos  
Especiais

Guia F&N 2021

Cobertura 
de evento

PRÉ DURANTE PÓS
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Pop-up de abertura 
700x250 px

Semanal: R$ 4.250

Seu anúncio na nossa matéria
Aproveite as oportunidades de nosso calendário editorial e posicione o seu 

conteúdo de maneira estratégica visando ainda maior resultado.

Branded Content: 

O seu ingrediente é a nossa matéria.  
Você escolhe o número de páginas e,  
nelas, discorre sobre suas inovações,  
investimentos, novidades referentes ao 
tema.

Valor Caracteres

1 página R$ 4.975,00 2.550*

2 páginas R$ 9.950,00 5.100

4 páginas R$ 15.920,00 10.200

6 páginas R$ 25.870,00 15.300

  
Valor Medida

1/2 página R$ 5.630,00 2.480px x 1.654px

1/3 horizontal R$ 4.080,00 2.480px x 1.063px

1/4 página R$ 3.590,00 2.480px x 827px

1/6 página R$ 2.190,00 2.480px x 531px

Box na matéria:

No decorrer da matéria principal, sua 
empresa aparece em box com anúncio 
proprietário. Ao longo da leitura, o seu 
highlight em espaço exclusivo.

Cada imagem é igual a 500 caracteres
*Caracteres com espaço
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Nosso novo site é referência no setor de ingredientes para alimentos e bebidas, conta com diversos canais, 
páginas e ferramentas para seu negócio, veja como anunciar:

Pop-up de abertura 
700x250 px

Semanal: R$ 4.250

Banner rodapé horizontal - 840x120 px
Mensal: R$ 3.000        Anual: R$ 30.000

Banner central - 840x220 px - Empresa em Destaque
Mensal: R$ 4.520         Anual: R$ 45.000

5

6

Banner rotativo 
horizontal 120x90 pxBanner topo horizontal 

2048x330 pixel (px)
Área útil - 980x330px

Mensal: R$ 5.000 
Anual: R$ 50.000

Banner randômico 
vertical 120x120 px

Mensal: R$ 3.200                 
Anual: R$ 32.000

Mensal: R$ 2.300                 
Anual: R$ 24.000

4

1

2

4

3

PAGUE 10 LEVE 12!

5

6
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E-mail Marketing

Criamos sua 
comunicação

Escolha o dia/hora 
para o disparo

Acompanhamos a 
performance da sua 

campanha

Fornecemos 
relatório de 
desempenho

Enviamos seu 
conteúdo

Leads gerados para o 
marketing/comercialO E-mail Marketing A l I é a opção 

personalizada para a sua marca, notícias e 
lançamentos atingirem o maior mailing do 
setor. Com base em seus dados, geramos 
seu conteúdo com garantia de qualidade e 
chancela A l I. A sua notícia é enviada a todo 
nosso banco de dados com a A l I como sua 
parceira.

• 55 mil contatos suportados por moderna 
plataforma de disparo

• Dados de receptores constantemente 
atualizados

Valores

1 envio 2 envios 3 envios 4 envios ou mais
R$ 6.920 R$ 5.900/cada R$ 5.420/cada R$ 5.000/cada
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Newsletter: Segunda-feira
Newsletter A l I é a ferramenta ágil e eficaz de pulverizar o seu negócio.  
Aqui, vamos além da marca e trazemos sua notícia em forma de conteúdo 
atual e moderno.

• 8 edições/mês (às segundas e quintas-feiras) - 96 edições/ano
• Envio para mailing com mais de 55 mil contatos ativos

• Link para as novas ferramentas Cotação Online 
e Guia de Fornecedores 

Banner Central - 900x330px

Banner Empresas - 240x140px

Branded Content - 768x394px

Texto de 660 caracteres visíveis
Máximo de 3.000 caracteres

Valor: R$ 2.200

Valor: R$ 1.500

Valor: R$ 3.500

* Valores por edição

1

2

2
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Newsletter: Quinta-feira

Banner Empresas - 240x140px

Branded Content - 900x225px

Banner central - 900x330px

Valor: R$ 1.500

Valor: R$ 3.500

* Valores por edição

Valor: R$ 2.200

Texto de 660 caracteres visíveis
Máximo de 3.000 caracteres

3

1

2
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Guia de Fornecedores
• Acesso ao banco de dados mais completo do setor, com mais de 1.100 mil empresas 

cadastradas. 

• Fornecedores de ingredientes alimentícios divulgam sua empresa e encontram 
compradores de forma rápida e simples! 

• Destaque sua marca na ferramenta de busca que a conecta a potenciais compradores.

Box destaque 
840x200 pixels

• Acesso ilimitado à cotação de ingredientes e preferência nas buscas por 
empresas e por produtos.

Valor mensal: R$ 1.900,00
Valor anual: R$ 19.000,00

PAGUE 10 LEVE 12
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Escolha o tipo 
de fornecedor

Selecione o 
ingrediente 
desejado

Busque por 
seu fornecedor 
favorito

Como utilizar o Guia de Fornecedores

1 2 3



Cotação de Ingredientes

Ganhe tempo!

• Cadastre sua empresa no Guia de Fornecedores

• Seja um assinante destaque

• Crie seu login e senha de acesso

• Receba e gerencie suas cotações

Cotação de Ingredientes

Passo a Passo

Rápido, prático e econômico!

• Faça parte do mais inovador e exclusivo sistema de cotação 
do mercado de ingredientes. Seja assinante do Guia de 

Fornecedores Online e tenha acesso ilimitado a cotações de 
clientes de todo o Brasil.

• Receba solicitações de compradores de insumos com apenas 
um clique. 

+ de 1,5 mil fornecedores cadastrados  
+ de 55 mil potenciais compradores

17
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Como utilizar a Cotação de Ingredientes

1 Selecione o 
ingrediente 
desejado

Coloque a
quantidade

Escolha o tipo 
de fornecedor

1 2 3



Oportunidade de carreira | Vitrine de talentos

Como Principal hub do setor de insumos alimentícios 
e de bebidas da américa latina, há mais de 20 anos no  
mercado, a A | I se estabelece não só como ponto de 
contato entre OS PLAYERS, como também consolida 

seu papel socialmente responsável conectando 
estudantes e as MAIORES EMPRESAS do setor.

Unindo as duas pontas, recebemos a sua vaga 
e a divulgamos  àqueles que estão em busca de 

oportunidades no mercado. Enquanto oferecemos  
espaço aos  CVs de quem quer uma  

oportunidade na sua empresa.

19
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Instagram

@aditivosingredientes

A AlI está no instagram com posts que levam a seus seguidores os 
acontecimentos mais quentes do mercado. 

Garanta que sua marca apareça em nosso perfil aumentando sua visibilidade 
também nas mídias sociais.

Stories - 1080 x 1920px
Valor: R$ 1.200

Feed- 1080 x 1080px
Valor: R$ 1.200
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TV Aditivos

Canal TV Aditivos

Nova ferramenta que soma 
ao nosso mix de mídia, a TV Aditivos dialoga 

com os novos tempos.
Oferecemos espaço para o seu excutivo 

apresentar lançamentos, contar em canal direto 
suas inovações, expor posicionamento olho 
no olho do mercado. Não fique  para trás e 

explore mais esta ferramenta.



Prêmio BIS
Mais renomado prêmio do setor de ingredientes 

alimentícios e para bebidas, o Prêmio Best Ingredients 

Suppliers  é o  mais importante reconhecimento de 

performance entre as empresas do mercado. 

CATEGORIAS

Levar o troféu do Prêmio BIS e ter seu selo estampado 
junto à marca da companhia se tornou sinônimo de 
qualidade e desempenho garantidos, alavancando, desta 
forma, os resultados do seu negócio. 
Participe!

Parceiros:

Fornecedores do Ano

TOP Distribuidores

Empresas do Ano

Executivo do Ano

www.premiobis.com

22



Prêmio BIS
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