Nossos formatos
dão ritmo à sua
comunicação.
Conteúdos validados
são o nosso negócio.

Impresso ou digital?

A VMCom dá o tom.

Quando a mensagem publicitária toca
as pessoas, todos ficam em sintonia.
Nós, da VMCom, somos especialistas em produzir conteúdo de qualidade no setor
odontológico há mais de 30 anos. Nesse período, muitos hits de sucesso: revistas, ações
especiais, eventos e iniciativas on-line, como você poderá conferir nas páginas seguintes.
Neste tripé de formatos composto por publicações impressas, encontros presenciais e
ferramentas digitais, abrimos espaço para os mais talentosos e influentes professores e
formadores de opinião na Odontologia nacional e internacional.
É o conteúdo certo, junto a um público altamente qualificado. E da mesma forma que na
música, também construímos inúmeras parcerias vitoriosas com empresas do setor, tanto
nos períodos de crise como nas oportunidades de crescimento da economia brasileira.
O ano de 2019 chegou trazendo novos formatos interativos, por meio de projetos especiais
sob demanda, como pode ser conferido nas próximas páginas.
Um ótimo ano, com sua verba de comunicação otimizada e resultados consistentes, em
parceria com a VMCom.

Aqui, a sua empresa é show de público.

Haroldo Vieira
Diretor
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Resultados que aceleram seu ritmo.

Os instrumentos certos que oferecemos, somados
à equipe afinada de sua empresa, geram melhores
resultados em sua comunicação.
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Portfólio VMCom 2019: só sucessos no repertório.
VMBranded
Aposte no conteúdo jornalístico para dar
visibilidade e autoridade aos seus produtos.

ImplantNewsPerio

OrtodontiaSPO

Versões impressa e digital.

Versões impressa e digital.

Projetos especiais
Iniciativas inteligentes para fortalecer sua marca
no segmento certo.

Portal VMCom
Um canal único para todo o universo de conteúdos
da VMCom no ambiente digital.

PróteseNews

FACE

Versões impressa e digital.

Versões impressa e digital.

Encontros presenciais
Toda experiência da VMCom na produção de
eventos científicos de qualidade.
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Formato
impresso
HITS

O PÚBLICO
QUALIFICADO LÊ
A MELHOR REVISTA
DO BRASIL.
A ImplantNewsPerio
consolidou sua posição
como a melhor mídia para
atingir o implantodontista e
periodontista brasileiro.
Um espaço de credibilidade
e alcance para fortalecer
ações institucionais e
promocionais controladas.

VMBranded

AMPLIFIQUE!

Impresso e digital devem trabalhar juntos, de forma inteligente.
Amplie o alcance e eficiência de seu anúncio utilizando QR Codes com
conteúdos interativos. Os resultados você percebe em alto e bom som.
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Impressa e digital

·
·
·
·

15 anos de circulação ininterrupta – entrega na data certa.
1.608 artigos científicos originais.
Cerca de 5.000 autores publicados.
Garantia do anunciante – tiragem verificada pela PricewaterhouseCoopers.

Características técnicas
Público-alvo: implantodontistas, periodontistas, protesistas, cirurgiões bucomaxilofaciais
e clínicos gerais com interesse na área.
Perfil do leitor:
Sexo: 62% masculino e 38% feminino
Classe socioeconômica: 68% classe AA, 26% classe A e 6% classe B
Renda média mensal: R$ 40.000,

Conteúdo sólido para especialistas em evolução
A ImplantNewsPerio construiu seus alicerces investindo na qualificação de seu
conteúdo científico e jornalístico como nenhuma outra publicação do mercado
editorial odontológico. Aqui, valorizamos a informação consistente, bem como a
isenção e transparência de nossos colaboradores.
O título começou a ser publicado em 2016, mas é importante ressaltar que a
ImplantNewsPerio nasceu a partir da fusão de duas importantes revistas
brasileiras, a ImplantNews e a PerioNews. Assim, esta equipe consolida uma
trajetória contínua desde 2004, totalizando 15 anos a serviço da Implantodontia
e Periodontia.
Outro fator determinante para a riqueza de conteúdo da revista é a contribuição
ativa de alguns dos mais influentes professores dessas especialidades.
Possuímos um Conselho Científico altamente qualificado, cujos membros
participam regularmente de nossas iniciativas. Cabe ainda destacar a importante
participação de nosso time de colunistas fixos que elevam a ImplantNewsPerio
a um patamar superior de qualidade.

Paulo Rossetti
Editor científico de
Implantodontia

Antonio W. Sallum
Editor científico de
Periodontia

Periodicidade 2019: bimestral (6 edições anuais)
Tiragem: 10.000 exemplares – verificada pela PwC
Circulação: 3.700 assinaturas pagas – off-line e on-line / 6.000 exemplares – distribuição
promocional rotativa no Brasil
Formato fechado: 21,5 cm x 28 cm
Formato de anúncios: 19,5 cm x 26 cm (simples); 43 cm x 26 cm (dupla)
Miolo: impressão em sistema off-set sobre papel couché fosco 95 g
Capa: impressão em sistema off-set sobre papel couché fosco 210 g
O que os leitores vão encontrar nas edições 2019 da ImplantNewsPerio?
Mais de 200 páginas por edição
12 artigos originais sobre Implantodontia e Periodontia
17 matérias jornalísticas e colunas por edição, em média
Colunistas – temporada 2019
Eduardo Dias de Andrade
Elcio Marcantonio Jr.
Guaracilei Vidigal Jr.
Jamil Shibli
Julio C. Joly
Laércio Vasconcelos [NOVO]
Luis Violin Pereira
Sérgio Luis Scombatti
Conteúdo acadêmico e jornalístico de relevância clínica
Matérias especiais sobre os grandes temas da Odontologia
Entrevistas com renomados professores
Discussões de temas polêmicos
Resenhas de artigos internacionais
Casos clínicos
Tecnologia aplicada e lançamentos de produtos
Matérias de capa 2019
N0 1 – jan/fev: Retrospectiva 15 anos da ImplantNewsPerio
N0 2 – mar/abr: Deficiência nutricional – a dieta do seu paciente também é problema seu
N0 3 – mai/jun: Repensando o ensino da Implantodontia e Periodontia no Brasil
N0 4 – jul/ago: Região anterior – técnicas e conceitos para estética branca e vermelha
N0 5 – set/out: Especial IN 2019 – cobertura do maior evento da America Latina
N0 6 – nov/dez: Osteotomia na Implantodontia
Caderno especial: Virada digital na Odontologia
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Formato
impresso
HITS

CONTEÚDO QUALIFICADO
E RETORNO GARANTIDO.
COM A PRÓTESENEWS,
SUA MARCA VAI LONGE.

Uma revista que enxerga e
discute as novas tendências da
Prótese Dentária no contexto
clínico-laboratorial. Sua marca
ganha destaque quando
está associada a conteúdos
altamente qualificados.

VMBranded

AMPLIFIQUE!

Impresso e digital devem trabalhar juntos, de forma inteligente.
Amplie o alcance e eficiência de seu anúncio utilizando QR Codes com
conteúdos interativos. Os resultados você percebe em alto e bom som.
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Impressa e digital

· Em 2019, seis anos completos de circulação.
· Entrega de 27 edições ininterruptas.
· Mais de 100 artigos científicos originais.
· Cerca de 400 autores publicados.
· Cerca de 250 matérias jornalísticas e colunas.
· Garantia do anunciante – tiragem verificada pela PricewaterhouseCoopers.

Características técnicas
Público-alvo: protesistas, diretores de laboratórios de prótese e profissionais de
todas as especialidades com interesse na área.
Perfil do leitor:
Sexo: 63% masculino e 37% feminino
Classe socioeconômica: 70% classe A
Renda média mensal: R$ 30.000,

Repensando a Prótese Dentária, da clínica ao laboratório
A tecnologia digital tem promovido grandes transformações na Odontologia e a
PróteseNews é a publicação que mais produz conteúdo nesse contexto.
Em seu sexto ano de circulação, a PróteseNews já consolidou sua posição como uma
revista dinâmica, questionadora e sintonizada com as tendências atuais da Prótese
Dentária. Um espaço editorial nobre, em que se discutem técnicas reabilitadoras,
novos materiais, equipamentos e tecnologias.
Considerando que a Prótese Dentária é uma etapa decisiva em qualquer tratamento
reabilitador, podemos dizer que a PróteseNews desfruta do privilégio de transitar na
cadeia de relacionamento mais importante da Odontologia, que vai da clínica até o
laboratório. Em 2019, a PróteseNews passa a circular com 6 edições anuais.
Muito mais conteúdo validado para o assinante sintonizado com os novos tempos da
Prótese Dentária.

Marco Antonio Bottino
Editor científico

Periodicidade 2019: bimestral (6 edições anuais)
Tiragem: 7.500 exemplares – verificada pela PwC
Circulação: 3.400 assinaturas pagas – off-line e on-line / 4.100 exemplares –
distribuição promocional rotativa no Brasil
Formato fechado: 21,5 cm x 28 cm
Formato de anúncios: 19,5 cm x 26 cm (simples); 43 cm x 26 cm (dupla)
Miolo: impressão em sistema off-set sobre papel couché fosco 115 g
Capa: impressão em sistema off-set sobre papel couché fosco 210 g
O que os leitores vão encontrar nas edições 2019 da PróteseNews?
Mais de 120 páginas por edição
Agora, com 6 edições anuais
5 artigos científicos originais sobre Prótese Dentária por edição
17 matérias jornalísticas e colunas por edição, em média
Colunistas – temporada 2019
Christian Coachman
Diego Klee
Guilherme Saavedra
Hilton Riquieri
Eduardo Miyashita
Renata Marques de Melo
Tecnologia e informação para profissionais de ponta
Qualidade visual diferenciada na apresentação dos casos clínicos
Debate técnico e jornalístico dos grandes temas da Prótese Dentária
Discussão de recursos estéticos e funcionais
Biografias dos mestres da especialidade
Perfil empresarial de laboratórios consagrados
Informação atual sobre CAD/CAM e Odontologia Digital
Estudos sobre novos materiais e equipamentos disponíveis
Matérias de capa 2019
N0 1 – jan/fev: A tecnologia na Odontologia do sono
N0 2 – mar/abr: A zircônia na Reabilitação Oral
N0 3 – mai/jun: Fatores da longevidade
N0 4 – jul/ago: O CAD no universo da Prótese Dentária
N0 5 – set/out: Os limites da adesão
N0 6 – nov/dez: O papel da tecnologia nos estudos da Oclusão
Caderno especial: Clube 21
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Formato
impresso
HITS

A CREDIBILIDADE
ASSOCIADA À NOVA
ORTODONTIA QUE
GERA RESULTADOS.
Totalmente renovada, a
OrtodontiaSPO tornou-se
a publicação que melhor
entende e se comunica
com a nova geração
de ortodontistas.

VMBranded

AMPLIFIQUE!

Impresso e digital devem trabalhar juntos, de forma inteligente.
Amplie o alcance e eficiência de seu anúncio utilizando QR Codes com
conteúdos interativos. Os resultados você percebe em alto e bom som.
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Impressa e digital
· Lançada originalmente em 1967 – a mais tradicional revista
sobre Ortodontia do Brasil.
· Mais de 260 edições, desde que passou a ser editada pela VM Cultural, em 2005.
· Mais de 1.000 artigos e cerca de 3.000 autores publicados.
· Garantia do anunciante – tiragem verificada pela PricewaterhouseCoopers.

Características técnicas
Público-alvo: ortodontistas e clínicos gerais com interesse na área.
Perfil do leitor:
Sexo: 36% masculino e 64% feminino
Classe socioeconômica: 60% classe AA, 25% classe A e 15% classe B
Renda média mensal: R$ 30.000,

A revista que melhor acompanha a transformação
da Ortodontia
A OrtodontiaSPO teve seu visual e conteúdo totalmente reformulados a partir de
2016. Com isso, tornou-se a revista que mais cresceu em leitores e anunciantes
em 2018.
Existe uma nova geração de ortodontistas buscando informação qualificada
para crescer profissionalmente. Graças ao trabalho da equipe científica, a
OrtodontiaSPO tornou-se a publicação que melhor corresponde às expectativas
desse público.
Para 2019, a revista continuará investindo forte na produção de conteúdos de
qualidade, com foco nas novas terapias e nos recursos digitais que estão
transformando profundamente a especialidade.
Embalada pelo sucesso do Orto 2018-SPO, a equipe da revista está preparando
uma dobradinha com o OrtoNews 2019. Uma ótima oportunidade para as empresas
sintonizadas com o digital.

Periodicidade 2019: bimestral (6 edições anuais)
Tiragem: 5.000 exemplares – verificada pela PwC
Circulação: 2.300 assinaturas pagas – off-line e on-line / 2.400 exemplares –
distribuição promocional rotativa no Brasil
Formato fechado: 21,5 cm x 28 cm
Formato de anúncios: 19,5 cm x 26 cm (simples); 43 cm x 26 cm (dupla)
Miolo: impressão em sistema off-set sobre papel couché fosco 115 g
Capa: impressão em sistema off-set sobre papel couché fosco 210 g
O que os leitores vão encontrar nas edições 2019 da OrtodontiaSPO?
Mais de 120 páginas por edição
6 artigos científicos originais sobre o contexto da Ortodontia
8 matérias jornalísticas e colunas por edição, em média
Colunistas – temporada 2019
Celestino Nóbrega
Maurício Cardoso
Alexander Macedo
Márcio Rodrigues de Almeida
Marlos Loyola
Julio Gurgel
Tecnologia e informação para profissionais de ponta
Novas tecnologias exploradas com profundidade
Entrevistas com professores renomados
Discussão acerca dos grandes temas da Ortodontia
Resenhas de artigos internacionais
Qualidade visual diferenciada na apresentação dos casos clínicos
Discussão de recursos estéticos e funcionais

Flavio Cotrim-Ferreira
Editor científico

Matérias de capa 2019
N0 1 – jan/fev: O ortodontista na visão dos pacientes
N0 2 – mar/abr: Equilíbrio oclusal na finalização do tratamento ortodôntico
N0 3 – mai/jun: A integração de mecânicas na Ortodontia Estética
N0 4 – jul/ago: A força da Ortodontia Biocriativa
N0 5 – set/out: O workflow digital na clínica ortodôntica
N0 6 – nov/dez: A Ortodontia na estética facial
Caderno especial: Ortodontia Digital de A a Z
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Formato
impresso
HITS

UMA REVISTA
SINTONIZADA COM A
NOVA GERAÇÃO DE
PROFISSIONAIS.
“Odontologia Estética sob
a perspectiva da ciência” é o
slogan da nova publicação que
terá a missão de trazer conteúdo
qualificado para o promissor
segmento da Harmonização
Orofacial.

VMBranded

AMPLIFIQUE!

Impresso e digital devem trabalhar juntos, de forma inteligente.
Amplie o alcance e eficiência de seu anúncio utilizando QR Codes com
conteúdos interativos. Os resultados você percebe em alto e bom som.
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Impressa e digital

· Em seu período de lançamento, a FACE terá distribuição promocional rotativa de
7.500 exemplares por edição.
· Garantia do anunciante – tiragem verificada pela PricewaterhouseCoopers.

Características técnicas
Público-alvo: cirurgiões-dentistas de todas as especialidades com
interesse em Odontologia Estética e Harmonização Orofacial.
Expectativa de renda média mensal: R$ 60.000,

Uma nova revista para um novo cirurgião-dentista
A partir de 2019, a VMCom amplia sua família de publicações científicas com o
lançamento da revista FACE. O novo periódico terá como foco as terapias relacionadas
à Odontologia Estética e à Harmonização Orofacial, tendo como premissa o amplo
respaldo em evidências científicas.
A revista nasce para atender às expectativas de um novo cirurgião-dentista que
está se estabelecendo no Brasil. A FACE terá a missão de elevar a qualificação do
profissional que almeja atuar nesse segmento, oferecendo conteúdos consistentes
e defendendo a prática segura dessas terapias.
Além disso, a escolha do nome FACE reafirma que a atuação do cirurgião-dentista não
está limitada à boca do paciente. Todo o rosto do paciente é território da Odontologia.
Junto com a revista, nasce o evento FACE 2019, que terá o desafio de trazer os
conteúdos tratados na revista impressa e on-line para o ambiente presencial.

Periodicidade 2019: trimestral (4 edições anuais e 1 edição especial)
Tiragem: 7.500 exemplares – verificada pela PwC
Circulação: distribuição promocional rotativa de 100% da tiragem durante
o período de lançamento.
Formato fechado: 21,5 cm x 28 cm
Formato de anúncios: 19,5 cm x 26 cm (simples); 43 cm x 26 cm (dupla)
Miolo: impressão em sistema off-set sobre papel couché fosco 115 g
Capa: impressão em sistema off-set sobre papel couché fosco 210 g
O que os leitores vão encontrar nas edições 2019 da FACE?
Mais de 120 páginas por edição
4 artigos científicos originais sobre Odontologia Estética e
Harmonização Orofacial
Cerca de 15 matérias jornalísticas e colunas por edição, em média
Conteúdos explorados editorialmente
Biomateriais preenchedores;
Neurotoxinas;
Materiais bioestimuladores (fios de sustentação e hemoderivados);
Estética periodontal e peri-implantar;
Estética branca (Prótese Dentária e Dentística);
Estruturas anatômicas (Anatomia, Ortodontia, Ortopedia Funcional dos
Maxilares, manipulação cirúrgica de tecidos moles e duros, enzimas para
redução de volume tecidual);
Terapia Fotodinâmica.
Conselho Editorial
Presidente do Conselho Editoral: Luciano Artioli Moreira
Membros: Altamiro Flávio, Christian Coachman, Daniel Hiramatsu,
Dario Adolfi, Flavio Cotrim, Laércio Vasconcelos, Marco Antonio Bottino,
Oswaldo Scopin, Paulo Rossetti, Sidney Kina e Wilson Sallum.
Editora científica: Maristela Lobo

Maristela Lobo
Editora científica

Editores assistentes: Felipe Schneider, Lucila Largura, Marcelo Faveri,
Marcia Viotti, Maria Geovânia Ferreira, Meire Maman e Roger Kirschner.
Consultores de Tecnologia Aplicada: Aziz Constantino, Dudu Medeiros,
Herbert Mendes, Patricia Bella Costa, Ricardo Andrade, Rui Santos,
Sérgio Dias e Stephanie Teixeira.
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Conteúdo
sob
demanda

VMBranded

HITS

Uma solução sob demanda para um conteúdo inteligente e de alta credibilidade.
Aposte no conteúdo jornalístico
para dar visibilidade e
autoridade aos seus produtos.
A produção de matérias jornalísticas sob demanda é uma
tendência que vem se destacando em grandes publicações,
como o jornal The New York Times e as revistas Newsweek, Veja
e Exame.

Diante disso, a VMCom passou a oferecer esse serviço às empresas
do segmento odontológico a partir de 2017, tendo como lastro a
exclusiva experiência de sua equipe jornalística.
A iniciativa fez muito sucesso, trazendo benefícios para cada um
dos parceiros que apostaram nesse novo formato publicitário.

Como funciona o conteúdo por demanda:

A empresa
define qual
produto quer
promover.
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O produto é
destacado em
uma matéria
jornalística.

A matéria é
publicada
na revista
impressa.

A empresa recebe
um conjunto de
1.000 separatas
para distribuir
entre seus
prospects.

A matéria é divulgada no
portal de conteúdo da
VMCom – a divulgação
é impulsionada na
newsletter e nas redes
sociais da VMCom.

Disponibilidade de até duas inserções por edição.
Faça seu agendamento com antecedência.
Custo médio por página editada: R$ 6.200,
Mínimo de 4 páginas por matéria.

Alguns dos cases de 2017 e 2018.

“Tivemos ótimas experiências utilizando o formato jornalístico de
divulgação. Em 2017, fizemos duas ações com o VMBranded e os
resultados foram tão bons que passamos a publicar, em parceria
com a VMCom, um Suplemento Especial da Implacil De Bortoli
dentro da ImplantNewsPerio.”
Aluizío Canto, CEO da Implacil De Bortoli.

“Gostaria de elogiar os serviços prestados pela VMBranded.
Já fizemos duas matérias com a equipe que nos deixaram
surpresos e entusiasmados com os conteúdos. Os temas
abordados foram excelentes para o crescimento do nosso mais
novo produto – Unitite, fazendo os doutores refletirem sobre as
práticas abordadas hoje e o que nos espera no futuro.”
Thaisa Passos, Gerente de Marketing da SIN.

Empresas que já contrataram esse serviço:
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Formatos
digitais
SHOWS
DE MÍDIA

Plataforma VMCom
A partir de 2019, todos os conteúdos provenientes das publicações
e eventos da VMCom estarão reunidos em um único espaço
digital – a Plataforma VMCom.
Trata-se de um enorme acervo de informações sobre Implantodontia, Periodontia, Prótese Dentária, Ortodontia, Odontologia
Estética e Harmonização Orofacial totalmente disponível para
assinantes. Um ambiente digital atrativo, preparado especialmente
para compartilhar as inúmeras produções desenvolvidas pelas
equipes de cada revista.
A nova plataforma herdará também o conteúdo e a dinâmica do
Portal INPN, que recebe 75 mil acessos mensais.

Plataforma VMCom
ImplantNewsPerio
PróteseNews

Videoaulas
Conferências

FACE
OrtodontiaSPO

Entrevistas
E-books
Artigos

Eventos
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Projeto especial
ImplantNewsPerio e PróteseNews
A Odontologia brasileira conta agora com uma interessante
iniciativa de grande escala, com foco no aprimoramento e
atualização científica de profissionais que atuam nas áreas
de Implantodontia, Periodontia e Prótese Dentária.
Este Projeto foi desenhado pelos editores científicos das
revistas ImplantNewsPerio e PróteseNews para promover o
desenvolvimento técnico dos cirurgiões-dentistas brasileiros
por meio do conceito de células regionais.
Mais de 50 especialistas de referência, nomeados como
embaixadores regionais, exercem a função de multiplicadores
nesse projeto, comandando comunidades de até 200
participantes em diferentes regiões do Brasil.
Assim que a comunidade é formada, a VMCom passa a
oferecer todo o seu acervo de publicações impressas e
conteúdos digitais para esse grupo de especialistas, além
de promover cursos naquela região. Já que os custos foram
otimizados pela escalabilidade do projeto, é possível oferecer
outros produtos e serviços em parceria com empresas
dispostas a participar do projeto.

Grupo Perio-Implantar
Criado em 2012 pela ImplantNewsPerio, o Grupo
Perio-Implantar é a comunidade brasileira número 1
da Reabilitação Oral com implantes no Facebook, com
mais de 30 mil membros.
Empresas parceiras poderão realizar ações patrocinadas
nesse espaço, respeitando as regras promocionais que
visam preservar o ambiente de debate de casos clínicos.
As ações patrocinadas terão destaque no grupo pelo
período de 72 horas. Junto a esse público poderão
explorar o lançamento de produtos com discussões
sobre os aspectos tecnicamente inovadores ou com
a realização de aulas em vídeo ministradas pelos
consultores científicos das empresas.
Em todos os casos, a responsabilidade pela produção
dos respectivos conteúdos é da empresa.

Comunicação 360º

A sua empresa pode realizar campanhas de divulgação personalizadas,
montadas sob medida para suas necessidades e o alcance de sua verba.
Confira as ferramentas disponíveis e nossa relação de contatos, por
especialidade, em cada uma delas.
Área

WhatsApp

SMS

E-mails

Implantodontistas

25.531

31.577

32.157

Periodontistas

2.421

3.172

3.273

Protesistas

3.215

3.836

3.912

Ortodontistas

18.066

24.776

26.679

CTBMF

1.044

1.262

1.269

-

-

865

Proprietários de
laboratórios

NOVIDADE

Simpósios
patrocinados on-line
A partir de 2019, a VMCom cria uma nova categoria de
produção de conteúdo patrocinado com a realização de
simpósios on-line.
Trata-se de uma estratégia eficiente para fidelizar seus
clientes e impulsionar a visibilidade de seus produtos para
potenciais novos compradores.
Promova um simpósio on-line em parceria com a VMCom e
otimize a utilização de sua verba de forma inteligente.
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Projetos
especiais
SHOW
DE MÍDIA

Todos contra
a pirataria
Virada digital
NA ODONTOLOGIA

Projeto especial ImplantNewsPerio
As conquistas recentes proporcionadas pela tecnologia digital
abriram um novo universo de possibilidades na Odontologia. No
entanto, por uma série de motivos, a maioria dos cirurgiões-dentistas
permanece marginalizada aos novos recursos da Odontologia Digital.
Para virar esse jogo e desatar o nó da Odontologia Digital no Brasil, a
revista ImplantNewsPerio apresenta a VIRADA DIGITAL.
Trata-se de uma série de matérias, vídeos, entrevistas e artigos
que serão publicados na revista e na plataforma digital ao longo
de 2019 para mostrar os melhores caminhos na transformação
digital. O momento máximo dessa iniciativa será o evento VIRADA
DIGITAL, programado para março de 2019, com grandes expoentes
da Odontologia Digital no Brasil.

Impresso: Suplemento especial sobre tecnologia digital
na ImplantNewsPerio
Digital:

Ciclo de debates em vídeo sobre impacto da
tecnologia na Odontologia

Presencial: Evento exclusivo para 600 especialistas em
maio de 2019
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Projeto especial ImplantNewsPerio
Uma estimativa da Abimo – Associação Brasileira de
Indústria de Equipamentos Médicos e Odontológicos
– aponta que cerca de um terço dos implantes e
componentes protéticos produzidos no Brasil não
possuem registro na Anvisa. Trata-se de um volume
assombroso de pacientes em risco, considerando
que o Brasil está entre os países que mais realizam
reabilitações sobre implantes.
Para combater essa prática e garantir uma
Implantodontia cada vez mais segura no ambiente
clínico, a ImplantNewsPerio criou a campanha “Todos
contra a pirataria”. A revista contará com seção fixa
com matérias jornalísticas explicando os riscos dessa
prática ilegal.
Além da Abimo, que é coautora dessa iniciativa,
esse projeto pode contar com a participação de
empresas interessadas em apoiar a prática legal da
Implantodontia no Brasil.

Projetos Especiais

ORTODONTIA DIGITAL DE

CLUBE
Projeto especial PróteseNews
Uma iniciativa totalmente inédita na Odontologia. Os 21 principais
laboratórios de Prótese Dentária do Brasil estão se reunindo
para empreender uma grande campanha de comunicação,
especialmente produzida pela equipe da PróteseNews. Assim
nasceu o Clube 21.
Ao longo das seis edições previstas para 2019, a revista
publicará um caderno especial dirigido aos cirurgiões-dentistas,
disseminando as melhores práticas para produção técnica das
próteses dentárias. Além disso, o caderno conterá matérias
jornalísticas sobre a aplicabilidade das novas tecnologias e o
papel dos laboratórios na cadeia produtiva.
Junto aos laboratórios, grandes empresas do segmento também
podem participar desse projeto, endossando este canal de
prestação de serviço.

21 grandes
laboratórios

+

Projeto especial OrtodontiaSPO
Assim como acontece em toda a Odontologia, os profissionais
de Ortodontia estão revendo seus processos para tirar
vantagem da tecnologia digital. Para o cirurgião-dentista que
tem a sua rotina totalmente focada nas atividades clínicas,
muitas vezes fica difícil de compreender todos os recursos
que já estão ao seu alcance.
Por isso, em 2019, a revista OrtodontiaSPO passará a contar
com o caderno especial Ortodontia Digital de A a Z, que
tratará desses assuntos de forma a informar o clínico e
prepará-lo para essa transição em sua profissão.
Além de uma série de conteúdos previstos na revista, também
será realizado o evento OrtoNews 2019, cuja programação
será totalmente voltada para o uso dessas tecnologias.

Grandes
empresas

Conteúdo qualificado e prestação de
serviço para o cirurgião-dentista
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Formato
presencial

Eventos VMCom: shows ao vivo que são sucesso de público e
de retorno publicitário.

SUCESSO
DE PÚBLICO

Desde 1982, a VMCom promove encontros presenciais de alta relevância científica.
São mais de 400 eventos realizados no formato de congressos, exposições, fóruns, seminários e convenções para especialistas
em Odontologia, reunindo um público altamente segmentado, formador de opinião, consumidor de produtos e serviços das
melhores marcas e de abrangência continental.

Veja a nossa agenda de eventos para 2019:

Plural Rio Dental Meeting
25 a 27/abril – Windsor Convention Barra – Rio de Janeiro
Dimensão: 700 participantes – profissionais interessados em áreas afins.
Exposição promocional: 32 empresas fornecedoras de produtos afins.

GRAM 2019 – 1o Congresso Internacional de
Reabilitação de Maxilares Edêntulos

Cursos de imersão ImplantNewsPerio

16 e 17/maio – Centro de Convenções Rebouças – São Paulo
Dimensão: 400 participantes – profissionais em Implantodontia
interessados em casos complexos.
Exposição promocional: 10 empresas fornecedoras de produtos afins.

23 e 24/maio – Apesp – São Paulo
23/maio – Curso 1: Laércio Vasconcelos/Daniel Hiramatsu
24/maio – Curso 2: Marcelo Nunes/Guilherme Saavedra
Dimensão: 250 participantes por curso – assinantes da revista InPerio.
Exposição promocional: 12 empresas fornecedoras de produtos afins.

Ateliê Oral International Meeting 2019

IN 2019 – Latin American Osseointegration Congress

OrtoNews 2019

13 a 15/junho – Palácio das Convenções do Anhembi – São Paulo
Dimensão: 1.500 participantes – profissionais interessados em Gestão,
Estética e Reabilitação Oral com implantes.
Exposição promocional: 45 empresas fornecedoras de produtos afins.

21 a 24/agosto – Palácio das Convenções do Anhembi – São Paulo
Dimensão: 4.000 participantes – especialistas em Reabilitação Oral com
implantes.
Exposição promocional: 85 empresas fornecedoras de produtos afins.

19 a 21/setembro – Auditório Elis Regina – Anhembi – São Paulo
Dimensão: 600 participantes – especialistas e alunos de pós-graduação
em Ortodontia.
Exposição promocional: 20 empresas fornecedoras de produtos afins.
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FACE TO FACE – São Paulo International Congress

Virada digital

26 a 28/setembro – Centro de Convenções Rebouças – São Paulo
Dimensão: 600 participantes – interessados em Estética e Harmonização Orofacial.
Exposição promocional: 25 empresas fornecedoras de produtos afins.

10 a 12/outubro – Centro de Convenções Rebouças – São Paulo
Dimensão: 600 participantes – profissionais interessados em Odontologia Digital.
Exposição promocional: 28 empresas fornecedoras de produtos afins.

Promo View Pack

Como em todo show, é preciso antes passar o som.
Nossos eventos agora contam com o Promo View Pack, uma crossmedia que contempla a projeção
seletiva de vídeos em auditórios, mensagens via SMS – WhatsApp, merchandising em serviços e
atividades sociais.
Projeção de vídeos corporativos
Veiculação de vídeos de algumas empresas durante os eventos. Esse formato reforça a imagem das
marcas, amplia o volume de público nos estandes, divulga novos procedimentos e pode motivar os
profissionais com promoções pontuais de vendas.
Disparo de SMS/WhatsApp corporativo
Formatos que permitem ações pontuais e pré-determinadas, e ainda garantem contato direto,
exclusivo e instantâneo com a maioria dos participantes.
Merchandising corporativo
Sua marca pode ser a apoiadora de espaços e serviços fundamentais, como áreas de painéis
científicos digitais, restaurante exclusivo para congressistas, traslados (carros personalizados) de
professores e ações no formato off-line.
Ações no formato off-line
Os participantes dos eventos recebem materiais gráficos estrategicamente selecionados. Essa é uma
ótima oportunidade de mostrar melhor produtos e serviços, destacar a programação ou atividades
que serão oferecidas ou mesmo em ações promocionais.

Um programa de live marketing integrado.
Na programação dos eventos, otimiza verbas
e leva mais público para o seu estande.
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As grandes marcas em sintonia com o sucesso.
ff 3M

ff BIONNOVATION

ff CURAPROX

ff DMG BRASIL

ff FHO - UNIARARAS

ff 3SHAPE

ff BIOPARTS

ff CVDENTUS

ff DRA CHERRIE

ff G&M ORTHODONTICS

ff ACROUS

ff BIOTRON

ff D’JANE

ff DRILLER

ff GAC ORTHOMAX

ff ACTIVE WARE

ff BITUFO

ff D700

ff DSD

ff GEISTLICH

ff ADITEK

ff BLUEM

ff DABASONS

ff DSP

ff GLOBTEK

ff ALLERGAN

ff BONE HEAL

ff DABI ATLANTE

ff DURR DENTAL

ff GOLGRAN

ff ALLIED-DENTFIX

ff BORDENTE

ff DENTAL CREMER

ff DVDENT

ff GSK

ff ALVA DOCTORS

ff BRACKET DENTAL

ff DENTAL GUTIERRE

ff EBLINK

ff HAYDÉE

ff AMERICAN ORTHO

ff BSZ

ff Dental Implant Research

ff ED. GLOBO

ff HEALTECH

ff APCD

ff CA-CLEAR ALIGNER

ff DENTAL ITA

ff ED. NAPOLEÃO

ff HERAEUS KULZER

ff ARTI-DENTE

ff CANON

ff DENTAL ORTHO-LIPE

ff ED. PLENA

ff HIPLUS

ff ARTWORK

ff CARESTREAM DO BRASIL

ff DENTAL PRESS

ff EFF COMPONENTES

ff HOLI COATS

ff ASPEN

ff CASA DAS BROCAS

ff DENTAL SÃO PAULO

ff EINCO BIO

ff HU-FRIEDY

ff AXIS SOFTWARE

ff CENTER NOVIDADES

ff DENTAL SPEED GRAPH

ff EMFILS

ff ICE

ff B BRAUM

ff CLÁSSICO

ff DENTFLEX

ff ERO PRÓTESE

ff ID-LOGICAL

ff BAUMER

ff CLSP

ff DENTOFLEX

ff ERTTY

ff IMPLACIL DE BORTOLI

ff BELO LAB

ff CNG

ff DENTSCLER

ff ESSENCE DENTAL

ff IMPLADEN

ff BIANCO ORAL CARE

ff COLGATE

ff DENTSPLY

ff ESTHETIC ALIGNER

ff IMPLANTEC-MECTRON

ff BICON

ff COMPASS 3D

ff DÉRIG

ff EURODONTO

ff INNOVAPHARMA

ff BIEN AIR

ff CONEX

ff DESIGN ORAL

ff EVOLUSERVICE

ff INP

ff BIODINAMICA

ff CONEXÃO

ff DESIGN FOR VISION

ff EXAM VISION

ff INSTITUTO VELLINI

ff BIOLAB

ff CORALDENT

ff DHPRO

ff EXOCAD

ff INSTRUMENTAL-SOLINGER

ff BIOMACMED

ff CRANEUM

ff DIGIDENTAL SOLUTIONS

ff EXODENT

ff INTRA-LOCK

ff BIOMETIL

ff CRITÉRIA

ff DMC

ff FGM

ff INTRAOSS
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Empresas e produtos que estão com a gente há mais de 10 anos. Confiança e resultado é isso.
ff INVISALIGN

ff MEDA PHARMA

ff OLSEN

ff RENFERT

ff SUPREMO ODONTO

ff IVOCLAR VIVADENT

ff MEIBACH TECH

ff ORAL SIN

ff RIELLENS

ff SYSTHEX

ff JC LAB

ff MICRO IMAGEM

ff ORAL UNIC

ff ROBERTO LAB

ff TALMAX

ff JHS

ff MICROPLANT

ff ORAL-B

ff ROIC

ff THIMON

ff JOHNSON & JOHNSON

ff MK LIFE

ff ORALJET

ff ROMANINI LABORATÓRIO

ff TITANIUMFIX

ff KAVO KERR

ff MM OPTICS

ff ORMCO

ff SAKIMA

ff TP-ORTHO-DC

ff KERNIT

ff MONTSERRAT

ff ORTECH

ff SALLI BRASIL

ff TRANSMAI

ff KG SORENSEN

ff MORELLI ORTODONTIA

ff ORTHOCAMP

ff SANOFI

ff TRI HAWK

ff KOMET

ff N&F ORTHO

ff ORTHOGHIA

ff SB COACHING

ff UNIVERSO ODONTO

ff KOPP

ff NACIONAL OSSOS

ff ORTHOLABOR

ff SEDCARE TEXTIL

ff VH EQUIPO

ff KOTA

ff NEODENT

ff ORTHOMETRIC

ff SENAC

ff VATECH BRASIL

ff LAB. CALASANS

ff NEOMATRIX-TECHNODRY

ff ORTHOMUNDI

ff SIGNO VINCES

ff VIPI

ff LAB. RHB

ff NEURO ORTHOPAEDICS

ff ORTHOVOGUE

ff SILVESTRE LABS

ff VOCO

ff LAB. DAUDT

ff NEW IMAGE

ff ORTOGEO

ff SIN IMPLANTES

ff WELFARE

ff LAB. JÚLIO

ff NEWONE ORTHODONTICS

ff OSSEOCON

ff SINGULAR

ff WILCOS

ff LAB. KIM

ff NOBEL BIOCARE

ff PFIZER

ff SIRONA

ff ZATTY

ff LAB. NICOLAU

ff NOVA DFL

ff PHILIPS

ff SL MANDIC

ff ZEISS

ff LABCONNECT

ff NOVA IM3

ff PRETTY DO BRASIL

ff SMART SOLUTIONS

ff ZHERMACK

ff LABORDENTAL

ff NSK

ff PROCELL

ff SMTZO

ff ZIMMER-BIOMET

ff LAFAIETE MÓVEIS

ff OBL DENTAL

ff Q2 TEC-GNATUS

ff SORRIDENTS

ff LIANKA

ff ODONTO ATUAL

ff QUINELATO

ff SPRIM-REGENERATE

ff LIV. TOTA

ff ODONTOMAR

ff QUINTESSENCE EDITORA

ff STRATASYS

ff MASTHER DENTAL

ff ODONTOMEGA

ff R-CRIO

ff STRAUMANN

ff MAXIMUS

ff ODONTOPREMIUM

ff REDEORTO

ff SUM UP
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No impresso,
presencial ou
digital, conteúdo
é com a gente.

Saiba mais e monte seu programa, otimizando verbas e ampliando a cobertura:
Adriano Rodrigues
(11) 97640-6110

Cintia Helena Avila
(11) 99111-7711

Erika de Carvalho
(11) 98038-2746

CONHECIMENTO QUE LEVA
AO RECONHECIMENTO.

Jonas Borges
(11) 98428-3122

Maurício Allegrini
(11) 97392-9230

