


5 publicações - 19 edições

Impressa: 468.000 leitores (2,6 por revista)

Online: mais de 1,5 milhão de leitores

590 páginas de anúncios

+ de 3,5 milhões de page views

A cada ano:

1 A Editora

• Há mais de 22 anos no mercado, é a mais renomada empresa de comunicação dos setores de 
alimentos e bebidas.

• Especilizada na divulgação de tecnologias e tendências.

• Parceira dos principais eventos mundiais dos setores.

• Pioneira e inovadora no lançamento de projetos que auxiliam as empresas em seus negócios.

www.insumos.com.br
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A cada ano:

Aditivos | Ingredientes

Publicação mensal, 
líder no mercado 
de ingredientes 

alimentícios e referência 
no setor há mais de 22 

anos.

Funcionais | Nutracêuticos

Publicação voltada para 
novas tendências no 
mercado emergente 

de ingredientes 
alimentícios saudáveis, 

funcionais e 
nutracêuticos.

Prêmio BIS

O Prêmio BIS é uma 
publicação especial criada 

pela Editora Insumos 
com o intuito de eleger 
e premiar os melhores 

fabricantes e distribuidores 
de ingredientes alimentícios 

do mercado brasileiro.

Italian Food

Publicação que abrange 
todos os tipos de 

produtos e serviços 
destinados a pizzarias, 
cantinas, trattorias etc.

Revista FIB

Publicação oficial da 
Food Ingredients South 
América, responsável 

pela publicação do 
catálogo oficial do evento 
por edições trimestrais, 
voltadas para o setor de 

ingredientes alimentícios.

2 Plataformas On e Off

www.aditivosingredientes.com.br www.funcionaisnutraceuticos.com.br www.premiobis.com.br www.revistaitalianfood.com.br www.revista-fi.com.br
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Revista
A revista com o maior conteúdo 
do setor de ingredientes para a 

indústria alimentícia.

Newsletter/E-mail mkt
Plataforma de conteúdo semanal e nosso 

sistema de disparo de seu e-mail para 
o mais amplo mailing de empresas do 

setor.

Website
Conheça nosso novo website e novas 

ferramentas de Cotação de Ingredientes, Guia 
de Fornecedores e Oportunidades de Carreira.

Nossas Ferramentas

NOVO
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Focam temas relevantes sobre aditivos e ingredientes. 
Importantes para os fornecedores e esclarecedora para os 
fabricantes de alimentos e bebidas.

Notícias sobre novos investimentos, projetos e produtos, bem 
como fornecedores de aditivos e ingredientes.

Apresentação dos principais lançamentos mensais.

Reportagem especial sobre empresa em destaque, seu 
desempenho, novidades e relevância no mercado.

Análise aprofundada em determinado segmento da indústria 
alimentícia, com artigos técnicos e sob o ponto de vista do 
fornecedor.

A Revista

Publicação referência no 
setor de ingredientes para 

alimentos e bebidas há mais 
de 20 anos

Artigos setoriais

Novidades do setor

Novos produtos

Gigante em raio-X

Suplementos especiais

• Líder de mercado, especializada em 
insumos para alimentos e bebidas.

• Veículo mensal, disponibilizado on e  
offline, para tomadores de decisão do 
setor.

• Revista ofical da WellFood Summit.
• Parceira dos mais renomados  

eventos do mercado, tais como 
Food Ingredients, Fispal, Anuga, entre 
outros.

Linha editorial

5



2,9% 

20,2% 

51% 

16,8% 

4,1% 

5% 

5 Abrangência Brasil e Mercosul 

No1
EM DISTRIBUIÇÃO

Edições Online

Edições impressas

Circulação total

Assinaturas

Taxa de circulação*

104.610[1]

1.100

4,8

10.000

55.510

*Quantidade de leitores de um único exemplar
[1] Edições online + edições impressas x taxa de circulação + assinaturas

Sudeste Centro-Oeste

Nordeste Norte

MercosulSul
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Centro-Oeste

Norte

Mercosul

6 Público-alvo

Nossos leitores atuam  
em todos os setores:

São tomadores de  
decisão nas 
companhias:

19%

17%

15%

15%

14%

12%

8%

Pesquisa e desenvolvimento

Controle de qualidade

Produção e engenharia

Departamento de compras e logística 

Diretoria industrial

Diretoria de marketing

Outros
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1 anúncio 2.190/cada

4 anúncios 1.520/cada

7 anúncios 1.310/cada

10 anúncios 1.205/cada

1 anúncio 5.630/cada

4 anúncios 3.950/cada

7 anúncios 3.380/cada

10 anúncios 3.110/cada

7 Formatos e Prazos

* Para todos os anúncios deixar 5mm de sangria

PÁGINA INTEIRA
210MM X 280MM

1/2 PÁGINA
210MM X 140MM

1/3 HORIZONTAL
210MM X 90MM

1/3 VERTICAL
70MM X 280MM

1/4 PÁGINA
210MM X 70MM

1 anúncio 9.950/cada

4 anúncios 6.980/cada

7 anúncios 5.970/cada

10 anúncios 5.480/cada

1 anúncio 4.080/cada

4 anúncios 2.870/cada

7 anúncios 2.480/cada

10 anúncios 2.240/cada

1 anúncio 3.590/cada

4 anúncios 2.510/cada

7 anúncios 2.150/cada

10 anúncios 1.970/cada

COLOCAÇÕES ESPECIAIS PACOTES DEADLINES

Edição Reserva Material Data de publicação

Fevereiro 10/02 15/02 2ª quinzena

Março 10/03 15/03 2ª quinzena - Distribuição Especial: ANUFOOD
Abril 10/04 15/04 2ª quinzena

Maio 10/05 15/05 2ª quinzena

Junho 10/06 15/06 2ª quinzena - Distribuição Especial: FIPAN
Julho 10/07 15/07 2ª quinzena - Distribuição Especial:  FiSA
Agosto Guia 2020 10/08 15/08 2ª quinzena - Distribuição Especial:  FiSA
Setembro 10/09 15/09 2ª quinzena

Outubro 10/10 15/10 2ª quinzena

Novembro 10/11 15/11 2ª quinzena

Dez - Jan 10/12 15/12 2a quinzena - Lançamento : ANUFOOD

1/6 PÁGINA
210MM X 45MM

Capa 12.000

Segunda Capa 10.610

Terceira Capa 10.610

Quarta Capa 11.100

Página 3 11.100

1 anúncio

4 anúncios

7 anúncios

10 anúncios
45%

40%

30%

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

V
al

o
re

s 
em

 R
$

*

45% 45% 45% 45% 45%

40% 40% 40% 40% 40%

30% 30% 30% 30% 30%
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Matéria 1 Matéria 2 Suplemento Cobertura de Eventos Cobertura de Eventos

Fevereiro
Caracterização e especificações 

do corante caramelo

Os efeitos de diferentes 
ingredientes na formulação de 

sorvetes
Perfil Corporativo

Perfil empresarial + anúncio
Pague 1 leve 2

Concorra à votação no site de Destaque 2020

Março
Ingredientes para estabilização e 

otimização da textura
Propriedades funcionais da 

carragena
Carnes

Tiragem extra de 2.000 exemplares para 
distribuição na Anufood Brazil

Abril
Proteínas vegetais - Novas 

oportunidades para a indústria 
de alimentos

Produtos sem glúten - Desafios 
tecnológicos e nutricionais

Atividades Esportivas

Maio
Bacteriocinas - Produção, 
purificação e aplicações 

alimentícias 

As propriedades físico-químicas 
da sucralose para adoçar 

alimentos e bebidas
Laticínios

Junho
Os diferentes tipos e aplicações 

do colágeno

Óleos essenciais - Extração, 
bioatividade e uso na 

conservação de alimentos
Panificação

Tiragem extra de 2.000 exemplares para 
distribuição na FIPAN

Julho
Leites vegetais e produtos 

derivados - Um mercado em 
expansão

Produtos alimentícios 
prebióticos - Efeitos na aceitação 

sensorial dos alimentos
Vitaminas e Minerais

Tiragem extra de 2.000 exemplares para 
distribuição na FiSA

Agosto Guia de Fornecedores Aditivos | Ingredientes 2020

Setembro
Emulsificantes alimentícios - A 

mistura perfeita

Componentes voláteis e não 
voláteis que contribuem para o 

sabor do cacau
Estrelas da FiSA 2020

Cobertura FiSA +  
anúncios especiais com foto do estande e perfil 

empresarial. Concorra à votação no site de 
destaque do evento

Outubro
Cafeína em bebidas - Qual a 

concentração adequada?
Extratos vegetais - O malte 

como protagonista
Bebidas

Novembro Como o ácido ascórbico é 
usado nos alimentos

Aplicação e tipos de fermentos 
lácteos

Fibras Funcionais Guia de Fornecedores 
Funcionais | Nutracêuticos

Dez - Jan Edição Especial Prêmo BIS 2020 / 2021

Pr
é

D
ur

an
te

Pó
s

Especial Funcionais

Especial Funcionais

Especial Funcionais

8 Calendário Editorial 2020

Anufood Brazil
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9 Website / Banner

Nosso novo website multifuncional é referência no setor de ingredientes para 

alimentos e bebidas, conta com diversos canais, páginas e ferramentas, tais como:

• Guia de Fornecedores

• Cotação de Ingredientes

• Oportunidades de Carreira

• Edições da revista Aditivos | Ingredientes

• Notícias (atualizadas 2x por dia)

• Artigos de cunho técnico (carnes, panificados, fibras, laticínios etc.)

• Lançamentos de produtos acabados

• Lançamento de insumos

• Sistema de votações e enquetes

• Prêmio BIS

Métricas de audiência mensal Navegação segura

www.aditivosingredientes.com.br

+ 90 mil 
visualizações de 

página

+ 72 mil 
visualizações de 
páginas únicas

+ 35 mil 
buscas no Google

3m20s 
tempo médio de 

visitas

Novo

Novo

Novo
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Banner topo horizontal - 1600x340 pixels (px)
Mensal: R$ 5.000                 Anual: R$ 50.000

Mensal: R$ 2.400                 Anual: R$ 24.000

Mensal: R$ 3.200                 Anual: R$ 32.000

Mensal: R$ 4.520

Mensal: R$ 3.000               Anual: R$ 30.000

Banner rotativo horizontal - 120x90 px

Banner randômico vertical - 120x120 px

Banner central - 840x220 px
Empresa em Destaque

Banner rodapé horizontal - 840x120 px

www.aditivosingredientes.com.br

1

4

2

5

3
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Ferramentas Online10

Tenha acesso ao banco de dados mais completo do setor, com mais de 1.100 
mil empresas cadastradas.

Box destaque - 840x200 pixels

• Moldura especial com razão social, endereço, telefone, e-mail, site e botão 
especial Mais Informações ( Perfil empresarial, link para redes sociais, 
galeria de imagens e listagem completa de ingredientes)

• Sem limite de cadastro de produtos
• Preferência nas buscas por empresas e por produtos
• Acesso ilimitado à cotação de ingredientes

Valor mensal: R$ 950,00
Valor anul: R$ 9.500,00

Guia de Fornecedores

www.aditivosingredientes.com.br

Como fornecedor de ingredientes alimentícios, você terá a oportunidade de 
divulgar sua empresa e encontrar compradores de forma rápida e simples, 
365 dias por ano!

Destaque sua empresa na ferramenta de busca que a conecta a potenciais 
compradores.
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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!

www.aditivosingredientes.com.br

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
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• Com nossa plataforma cada vez mais digitalizada e serviços online em 
voga, a Newsletter Aditivos | Ingredientes se apresenta como uma 
ferramenta ágil e eficaz de pulverizar o seu negócio. Aqui, vamos além 
da sua marca e trazemos sua notícia em forma de conteúdo atual e  
moderno - com a nova opção de Branded Content.

11 Newsletter

1

2

3

4

• 4 edições/mês (às terças-feiras) - 48 edições/ano
• Envio para mailing com mais de 55 mil contatos ativos

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

Banner lateral vertical 160x90 px

Branded Content central 600x215 
Valor: R$ 6.110

Valor: R$ 3.000

Valor: R$ 4.520

Valor: R$ 4.520
Banner central horizontal 600x225 px

Acesso Cotação Online e Guia de 
Fornecedores 600x195 px

Novo

Novo
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12 E-mail Marketing

Crie sua comunicação

Escolha o dia/hora 
para o disparo

Nós enviamos seu 
conteúdo

Acompanhamos a performance 
de sua campanha

Fornecemos relatório de 
desempenho

Leads gerados para o 
marketing/comercial

O E-mail Marketing Aditivos | Ingredientes é uma 
opção para a sua marca, notícias e lançamentos 
atingirem o maior mailing do setor

• Forma prática de comunicação entre as empresas 
e seu público-alvo

• Oportunidade de divulgação de lançamentos de 
produtos, serviços, atuação no mercado, e ações 
promocionais importantes para alavancar negócios

• Base de dados com abrangência nacional e 
Mercosul

• 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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13 TV Aditivos

Saímos mais uma vez na frente e lançamos 
o primeiro canal no Youtube do setor de 
insumos do Brasil! 
A TV Aditivos trará, periodicamente, os 
mais renomados executivos do setor 
contando seus lançamentos, aquisições e 
desafios, em depoimentos exclusivos. 

Assista e seja nosso próximo entrevistado!

Canal Revista Aditivos Ingredientes

valor sob consulta
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14 Oportunidades de Carreira

Somos a principal plataforma de conectividade entre as mais diversas frentes do setor de insumos de alimentos e 
bebidas. E queremos beneficiar toda a cadeia dos responsáveis pelo sucesso do nicho na América Latina. 
Por isso, lançamos a nova ferramenta de Vitrine de Talentos e Divulgação de Vagas.
Conectar profissionais, sejam estudantes ou executivos, a oportunidades nas principais empresas agora também é com a 
gente!
São mais de 1.100 companhias cadastradas e uma gama cada vez maior e melhor de talentos à procura da oportunidade 
certeira. 

Cadastre seu CV ou anuncie sua vaga.

valor sob consulta
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Prêmio BIS13
Mais renomado prêmio do setor de ingredientes 
alimentícios, o Prêmio BIS vai para sua quinta 
edição, firmando-se, a cada ano, como o mais 
importante reconhecimento de performance entre as 
empresas do mercado. 

Em parceria com a Koelnmesse - organizadora 
dos eventos WellFood Ingredients Summit e 
Anufood Brazil, a premiação coroa os três principais 
fornecedores do ano, distribuídos em cerca de 120 
categorias de produtos.

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!

www.premiobis.com.br
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14 Nossos Parceiros
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