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O que é a

GLAMOUR
Mais do que uma revista, a Glamour
hoje é uma plataforma 360 de conteúdo
relevante e totalmente conectado com
os desejos da jovem mulher, que se
interessa por beleza, mas também é
engajada e quer salvar o planeta.
A forma de consumir informação mudou
e nós fomos junto, inovando e mantendo
a missão de ser um chacoalhão de
atitude no mercado. e fazemos isso
com o selo de qualidade e excelência
das edições Globo Condé nast
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Atitude
Ousadia
Propósito
Diversidade
Representatividade
Diversão
Woman Power
Liberdade

GLAMOUR

Autoestima
Digital

PERFiL

do público
POssui uMA CAusA
busCA tenDÊnCiA

58,4% FEMININO
83,4% TEM MAIS DE 25 ANOS
78,6% CLASSE AB
70,9 % TRABALHAM
62,3% RESIDEM EM IMÓVEL PRÓPRIO

enGAJADA e
eMPODeRADA
MÍstiCA
AbeRtA A
eXPeRiMentAÇÃO
bODy POsitive

“

eu conﬁo nas
revistas para me
manter informado”

“

Compro novos produtos
antes da maioria
dos meus amigos”

FONTE: TGI Clickstream 2017

Pilares
MODA

Ditar tendências? Não nós! Aqui, a missão é
mostrar tudo o que está rolando para que a
leitora faça suas próprias escolhas. Outra meta:
apostar no hi-lo. Nas nossas plataformas,
fast fashion e grifes de luxo nacionais e
internacionais andam de mãos dadas.

beleza

Nossas edições são recheadas de imagens que
representam diversos tipos de beleza, além de produtos
inovadores de maquiagem, cabelo e corpo e dicas de
insiders da área - como nossa consultora contribuinte
Vic Ceridono. Queremos dar as ferramentas para que a
leitora chegue à melhor versão de si mesmas.

Lifestyle

Divertir-se é preciso e, aqui, a leitora encontra
um verdadeiro guia das coisas boas da vida: os
destinos mais legais, os novos restaurantes, as
tendências de gastronomia, dicas de organização,
ideias de décor… Tudo apresentado de maneira
acessível e adequada ao estilo da mulher jovem.

Pilares

Comportamento

Por meio de entrevistas com personagens inspiradoras e reportagens
densas trazemos em nossas plataformas um bê-a-bá sobre assuntos atuais,
como LGBTQ+, saúde mental, relacionamentos, representatividade... Ainda
contamos com a presença poderosa da colunista Luiza Brazil, que traz
reflexões pertinentes e relevantes sobre ser mulher e negra no Brasil.

Celebridades

A jovem estrela da TV? A nova cantora de quem todo mundo está falando? As
youtubers e influencers que movimentam as redes e o mercado? Estão todas
aqui, em nossas capas e reportagens especiais. A ideia é sempre apresenta-las
sob um olhar diferente – moderno, fresco, descolado – com uma mensagem
poderosa para que inspirem e sejam exemplo para as leitoras. Damos espaço
para quem dá o que falar, é verdadeira e faz acontecer.

Corpo e saúde

Ideias de nutrição, esporte e bem-estar? Sempre! Dietas e obsessão fitness?
Jamais! Aqui a leitora conhece tratamentos, aulas, academias e recebe dicas
de alimentação que unem corpo, mente e alma. Acreditamos na beleza
democrática, inclusiva e plural para que a leitora sempre encontre identificação.

carreira

A conexão com a mulher contemporânea inclui questões que nos cercam o
tempo todo - carreira, finanças e empoderamento são alguns dos principais
deles, né? Em G Trabalho, contamos cases de mulheres que chegaram no topo.
No Especial Carreira, montamos um dossiê completo que vai de como montar
um currículo a dicas preciosas de empreendedorismo. Ainda ensinamos como
poupar, cuidar do dinheiro e prosperar também na vida financeira.

Mídias
sociais

edição Digital

Revista

UniVERsO
Glamour no
Whatsapp

site

GLAMOUR

newsletter

tv Glamour
Glamour
no espelho
(grupo no facebook)

eventos

Ações e
Projetos especiais

LEitOREs
A revista feminina que
mais vende em bancas
Consumidores que leram a revista Glamour
nos últimos 3 meses e/ou que acessaram
o site nas últimas 4 semanas:

495M pessoas
233.000 leitores
Circulação edição impressa e digital:

50.500

Número de assinaturas:

16.000
FONTE: IVC Julho/1817

G Especial

edição digital

A edição 100% digital nasceu da vontade
de fazer mais conteúdo, sem limitações
de páginas ou formatos, Vídeos,
infográficos, gifs... Aqui o céu é o limite!
Neste espaço falamos de temas atuais de forma dinâmica
e também criamos conexões com marcas que se identificam
com nossas pautas e ideologias e também investem no
potencial do online para comunicar seus valores

site

revistaglamour.

globo.com

Site Glamour é o veÍCuLO
OnLine feMininO COM
MAiOR ACessO
núMeRO uM eM uniQue
visitORs e pageviews do Brasil
Impressões de Banner (média mensal):

83.351.426
Viewability Banner: 55%
Users: 8.740.913
Pageviews: 23.192.448
Heavy Users: 248.991
Páginas/Visita: 2,65 min
FONTE: Google Analytics Jan/Set 2018

Youtube

23.570 inscritos
1.758.368 watch time
932.851 views

Instagram

1,3 milhões
seguidores

Canais

Pinterest

96.000
seguidores

Glamour

A Glamour continua pertinho
do seu público em diversas
plataformas digitais...

Glamour no Espelho

(grupo do Facebook)

Facebook

601.000
seguidores

665 membros
18,9% média de engajamento
2,5 média de posts/dia

Eventos
O prêmio, que já teve quatro edições no Brasil
e inúmeras ao redor do mundo, elege os
talentos da nova geração e ainda conta com
uma festa incrível cheia de personalidades.
Em 2018 foram criadas novas categorias que se
conectam com o novo posicionamento da
marca, como “Sustentabilidade”, “Agitadora
Online Com Causa” e “Diversidade”

em 2018:

13 categorias
600 convidados
Cobertura Gnt

Ações, eventos e

PROJEtOs EsPECiAis

A equipe EGCN também se envolve diretamente na CRiAÇÃO
e PRODuÇÃO De sOLuÇões CustOMizADAs
para parceiros e potenciais clientes. eventOs, bRAnDeD
COntent e nAtive ADveRsitinG estão entre as
opções de parcerias disponíveis.
Com o olhar e curadoria especializada, cada
PROPOstA É DesenvOLviDA
inDiviDuALMente para atender às
diferentes necessidades de cada cliente

eDitORiAis

Ações, eventos e

PROJEtOs EsPECiAis
tALKs

PRint

CO-bRAnDeD
vÍDeOs

Vídeo

Glamour

Cronograma de

FECHAMEntOs
CAPA
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho/Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro/Janeiro

EDIÇÃO
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

RESERVA
16.01
13.02
14.03
12.04
16.05
12.07
15.08
12.09
16.10
12.11

MATERIAL
18.01
15.02
18.03
16.04
20.05
16.07
19.08
16.09
18.10
14.11

LANÇAMENTO
31/jan
28/fev
29/mar
30/abr
03/jun
30/jul
30/ago
27/set
31/out
29/nov

As datas acima referem se à PREVISÃO de fechamentos para a edição do mês e podem sofrer alterações.
Considerar que de acordo com eventuais ações de manuseio, será necessária a antecipação de PRAZO A SER DISCUTIDO na data de TODOS os Fechamentos da Redação.
PROJETOS ESPECIAIS e ENCARTES não obedecem a tabela acima (sob consulta).

Tabela de formatos

print

2/3 página
13.6 x 27.5 cm

1/3 página
6.8 x 27.5 cm

1/2 página
10.3 x 27.5 cm

1/2 página
10.3 x 27.5 cm

formato

medidas

preço (nacional)

1 página indeterminada

17.1 x 22.4 cm

125.005,00

Página Dupla

17.1 x 22.4 cm

250.010,00

3° capa

17.1 x 22.4 cm

149.855,00

4° capa

17.1 x 22.4 cm

186.740,00

2° capa + página 3

34.2 x 22.4 cm

310.870,00

Folder de capa

51.3 x 22.4 cm

403.590,00

Folder de capa duplo

68.4 x 22.4 cm

489.405,00

1 página indeterminada de PROMO

17.1 x 22.4 cm

156.310,00

Tabela de formatos

site

Garantia de
viewability
mínima de

60%

Tabela de formatos

site

Tabela de formatos

instagram e
cobertura
de eventos

Tabela de formatos

PACotes

Contato

11 2322-4606
comercial_egcn

@globocondenast.com.br

