Tradicional ou digital, essa
é a revista do ortodontista
brasileiro.
www.ortociencia.com.br
• Lançada originalmente em 1967 – a mais tradicional
revista sobre Ortodontia do Brasil;
• 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.

Tecnologia e informação para profissionais de ponta
Novas tecnologias exploradas com profundidade;
Entrevistas com professores renomados;

Perfil do leitor:
Sexo: 36% masculino e 64% feminino;
Classe socioeconômica: 60% classe AA, 25% classe A e 15% classe B;
Renda bruta média mensal: R$ 60.000,

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.

Periodicidade 2020: bimestral (6 edições anuais)

Matérias de capa 2020

Circulação:
Tiragem impressa: 5.000 exemplares – verificada pela PwC
2.200 assinaturas pagas/2.800 exemplares – distribuição promocional
rotativa no Brasil

N0 1 – jan/fev: Integração de mecânicas na Ortodontia Estética
(alinhadores + mini-implantes + lingual)
0
N 2 – mar/abr: Tecnologia 3D como aliada na resolução
de casos complexos
0
N 3 – mai/jun: Corticopunção como complementação ao Marpe

Formato fechado: 21,5 cm x 28 cm
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 2020 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 2020
Alexander Macedo
Celestino Nóbrega
Júlio Gurgel
Márcio Rodrigues de Almeida
Marlos Loyola
Maurício Cardoso

N0 4 – jul/ago: Odontologia Digital aplicada à prevenção e ao tratamento
de má-oclusão na infância
0
N 5 – set/out: Edição especial Orto 2020-SPO
N0 6 – nov/dez: Aceleração do movimento ortodôntico:
o que realmente funciona?
Suplementos especiais
Ortodontia Digital de A a Z
Caderno de cursos

Ganhe relevância
Faça sua mensagem trabalhar de forma
inteligente no impresso e no digital. Amplie o
alcance e eficiência de seu anúncio utilizando
QR Codes com conteúdos interativos.

Espaços publicitários 2020*
Programação anual (posição indeterminada)

Inserções avulsas (posição determinada)

Por página simples

Por página dupla

1 página

R$ 8.516,

R$ 12.775,

Página simples determinada

R$ 9.533,

2 páginas

R$ 8.089,

R$ 12.133,

Página dupla determinada

R$ 13.982,

3 páginas

R$ 7.684,

R$ 11.527,

Capa simples 2a ou 3a capas

R$ 11.186,

4 páginas

R$ 7.299,

R$ 10.949,

4 capa simples

R$ 13.982,

5 páginas

R$ 6.933,

R$ 10.400,

2a ou 3a capas estendidas com miolo

R$ 18.489,

6 páginas

R$ 6.586,

R$ 9.880,

Encarte de 1 página (frente e verso com papel até 180 g)

Anúncio impresso (5 mil exemplares)

a

Importante: valores por edição. Condição geral de pagamento: 21/42 ddc ou a combinar.
1
Material (saco plástico de alta densidade) impresso pela VMCom.
*Valores líquidos.

Embalagem1 (saco plástico)

Investimento

R$ 7.300, (preço por folha)
R$ 3.466, (por edição)

Para programação anual, calcular desconto de 12%.

Fechamentos – calendário operacional
Revista OrtodontiaSPO

V53N1

V53N2

V53N3

V53N4

V53N5

V53N6

Fechamento publicitário

24/jan

20/mar

21/mai

21/jul

25/ago

13/nov

Entrega do anúncio (arquivo)

4/fev

27/mar

29/mai

29/jul

2/set

23/nov

Circulação prevista

19/fev

13/abr

15/jun

13/ago

17/set

8/dez

O Vitrine VMCom é uma nova ferramenta para o ambiente
VMCom

Uma nova solução para
ações promocionais no
ambiente digital.

VMBranded

Como funciona:

digital que vai destacar os produtos e serviços dos anunciantes.
Ao longo de 2020, a participação no Vitrine VMCom será
exclusividade das empresas anunciantes das publicações VMCom
com programação anual.

1. Empresa insere seu anúncio no sistema do Vitrine VMCom;
2. O anúncio é exibido com destaque em nosso site;
3. Potencial cliente clica sobre a oferta e declara seu interesse
em saber mais sobre aquele produto ou serviço;
4. Empresa recebe dados do potencial cliente para entrar em
contato e fechar a venda.

Como funciona o conteúdo por demanda no VMBranded?
• A empresa define qual produto ou serviço quer promover;
• O produto ou serviço 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$ 7.169. Mínimo de 4 páginas por matéria.

Envio de material
publicitário

Importante: não serão aceitos
arquivos fora das especificações.

Anúncio impresso
Página simples miolo
Página dupla miolo
2a, 3a, 4a capas ou encartes
2a ou 3a capas estendidas
Embalagem

Formato
19,5 x 26 cm
43 x 26 cm
21,5 x 28 cm
43 x 28 cm
23,5 x 19,5 cm

Anúncio impresso: arquivo fechado – em alta resolução com prova documental
a cores (formatos JPG, PDF ou TIF – 300 dpi – CMYK).
Todos os anúncios de miolo deverão ter medidas com sangria de 0,3 cm.
Para garantir a qualidade das cores da impressão, envie prova documental
a cores. Não nos responsabilizamos por erros decorrentes de falhas do arquivo
ou arquivo em RGB (sistema de cores).

Proteja a sua verba.

Anuncie somente em veículos com tiragem e circulação verificadas.

Departamento Comercial: Rua Gandavo, 70 – 04023-000 – São Paulo – SP
(11) 2168-3400 | atendimento.silvia@vmcom.com.br

