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O principal meio de comunicação da associação, a revista Abendi é notadamente o mais importante veículo da área de Ensaios Não 
Destrutivos e Inspeção. Sua principal missão é manter os leitores atualizados com relevantes fatos sobre a indústria nacional e apoiar o 
desenvolvimento desse mercado, além da publicação de notícias sobre as principais atividades da entidade.

A única revista do país especializada em END e Inspeção que aborda os diversos setores industriais onde são imprescindíveis a utilização 
dessas técnicas.

- Manter nossos associados sempre informados sobre o que acontece no mundo de END;
- Levar ao conhecimento de todos os setores e entidades industriais, nacionais e internacionais, a importância do investimento em inspeção 
através dos Ensaios não Destrutivos para garantir a qualidade e produtividade de seus equipamentos e processos;
- Publicar artigos técnicos e científicos visando ampliar o conhecimento de profissionais da área;
- Propiciar aos anunciantes um ambiente favorável ao posicionamento de suas marcas e exposição de produtos e serviços, gerando negócios e 
aumentando a competitividade frente aos seus concorrentes.

Sobre

Posicionamento

Compromisso

EDIÇÃO CAPA FECHAMENTO DA EDIÇÃO

77 - JANEIRO - FEVEREIRO Drones na Inspeção 16 de fevereiro
78 - MARÇO - ABRIL Coteq 16 de Abril
79 - MAIO - JUNHO Panorama industrial das regiões Norte e Nordeste 16 de Junho
80 - JULHO - AGOSTO Termografia 16 de Agosto
81 - SETEMBRO - OUTUBRO Panorama industrial da Região Sul 16 de Outubro
82 - NOVEMBRO - DEZEMBRO PDI (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) 05 de Dezembro

Pautas 2017
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Capa 
Tudo o que de mais relevante acontece nos 
diversos setores da indústria que utilizam os Ensaio 
Não Destrutivos. Entrevistas com governadores, 
ministros, e profissionais que estão diretamente 
envolvidos com a infra- estrutura de grandes obras e 
polos industriais do País.

Institucional
A Abendi é a principal entidade representante da área 
no mundo e nesse caderno, publicamos todo nosso 
trabalho para difundir a imagem dos ENDs através 
de encontros, participação em eventos e workshop, 
assinaturas de acordos e parcerias com indústrias e 
universidades, sempre buscando a abertura de mercado 
aos profissionais e associados ligados à associação.
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Sócios
Novos projetos, benefícios e novidades das empresas 
associadas, são publicadas na sessão sócios.

Sócios Patrocinadores
As entidades que patrocinam a Abendi publicam 
nesse espaço seus investimentos e inovações para o 
desenvolvimento da atividade.

Eventos
A Abendi promove os principais eventos e workshops 
da área, nesse caderno são publicados todas as 
informações a respeito desses encontros.

Treinamentos
Os principais treinamentos ministrados pela Abendi e o 
calendário são publicados nessa sessão.
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Certificação
Caderno dedicado às novidades, atualizações e às 
certificações da Abendi.

Normalização
Uma das atividades essências da Abendi são as 
publicações de Normas. Diversas reuniões são feitas 
diariamente na sede da associação e, nesse caderno, é 
publicado tudo o que acontece nesse encontro que reúne 
os principais profissionais e empresas da área.

Artigos Técnicos
Trabalhos de grande relevância para a área, 
apresentados nos eventos da Associação.
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Formato dos Anúncios

Página inteira:

Com Sangria:
22 x 28,7cm

Sem Sangria:
21 x 27,7cm

Meia Página:

Dentro da caixa da 
revista:
18,5 x 12,5cm

1/4 Página:

Metragem:
9 x 12cm

1/3 Página:

Sempre na 
vertical:
7 x 25cm

Classificados:
Metragem:
6 x 6 cm (1 módulo)
Módulo - Estes anúncios não 
poderão ter sangria  pois a página 
ficará muito poluída e correremos o 
risco de confusão visual entre eles.

Página dupla

42 x 27,7cm

ESPAÇO VALOR SÓCIO VALOR NÃO-SÓCIO

4ª capa R$ 6.714,40  R$ 8.683,36 
3ª capa R$ 6.292,16  R$ 8.053,92 
2° capa R$ 5.801,60  R$ 8.142,40 
Página Dupla: R$ 6.417,60  R$ 8.179,36 
Página inteira R$ 4.744,32  R$ 6.153,28 
1/2 página R$ 2.303,84  R$ 3.095,68 
1/3 página R$ 1.598,24  R$ 1.963,36 
1/4 página R$ 1.097,60  R$ 1.434,72 
Anúncio classificados R$ 328,16  R$ 427,84 
Patrocínio R$ 11.880,00  R$ 13.068,00 
Encarte A4 R$ 6.500,00  R$ 7.150,00 

Valores
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