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Revista Abendi

Reconhecida como a publicação mais importante das Áreas de Ensaios Não Destrutivos, Inspeção 
e Certificação, a Revista Abendi é o principal veículo de comunicação da entidade. Com abordagem 
contextualizada e analítica, cada número traz, aos leitores, fatos relevantes sobre a indústria nacional, 
o desenvolvimento e tendências de mercado, além de notícias abordando as principais atividades da 
entidade. A publicação, agora totalmente repaginada em termos de layout e linguagem, apresenta 
inserção em segmentos de ponta da cadeia produtiva, como: Petróleo e Gás, Nuclear, Químico, Siderúrgico, 
Mineração, Naval, Automotivo, Ferroviário, Papel e Celulose, Eletroeletrônico e Geração de Energia. Como  
a única publicação brasileira especializada em END&Inspeção, a revista tem as seguintes propostas:

• Manter os associados sempre informados sobre o que acontece no mundo dos ENDs;
• Destacar a importância do investimento em inspeção por meio de ENDs, como forma de garantir  
a qualidade e produtividade dos equipamentos e processos;
• Publicar artigos técnicos e científicos, disseminando conhecimentos entre os 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 concorrentes. 
 
Estar presente na Revista Abendi é estar na principal vitrine de END&Inspeção do país, reserve seu espaço!

Sobre

EDIÇÃO CAPA

89 - FEVEREIRO Os profissionais de Inspeção

90 - ABRIL Edição Especial dos 40 Anos 

91 - JUNHO Mineração 

92 - AGOSTO Águas e Saneamento Básico

93 - OUTUBRO Aplicações de END em Fontes Alternativas de Energia

94 - DEZEMBRO A Indústria 4.0 e o Futuro dos END

Pautas 2019
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Capa 
Reflete a rotina das indústrias alinhadas ao uso de Ensaios 
Não Destrutivos (ENDs), apresentando processos operacionais, 
inovações tecnológicas e a capacitação de pessoas. Publica 
entrevistas com chefes de estados, ministros e profissionais em 
geral diretamente ligados às grandes obras e polos industriais 
e de PD&I.

Área Técnica
Nesta seção, os leitores conhecem os trabalhos de normalização 
desenvolvidos pelo Organismo de Normalização Setorial (ONS 
58) da ABNT, voltados à criação de normas de END abrigado na 
Abendi, além de acompanhar o desenvolvimento de projetos 
tecnológicos. 

Seção Técnica
Publica, na íntegra, os trabalhos técnicas mais relevantes da área 
de END e Inspeção, apresentados nos eventos da Abendi.

Eventos
Editoria focada em divulgar os eventos da Abendi, desde o 
desenvolvimento até a realização. São informações sobre grade 
de programação, chamada de trabalhos técnicos, número de 
participantes, principais momentos, etc.
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Certificação
Noticia todas as novidades sobre os sistemas de certificação da 
Abendi, incluindo lançamentos de modalidades e mudanças nos 
critérios de avaliação.

Notícias
Como a principal entidade nacional da área de END e Inspeção, 
a Abendi participa de eventos, workshops, reuniões de negócios 
e fecha parcerias com indústrias, universidades e centros de 
pesquisa em geral, tanto no Brasil como no exterior. O objetivo é 
ampliar o mercado de trabalho aos profissionais certificados. Tais 
ações são divulgadas na editoria de Notícias.

Sócios
Apresenta novos projetos, benefícios e demais novidades das 
empresas associadas.

Sócios Patrocinadores
Espaço voltado aos interesses das empresas que patrocinam a 
Abendi, com informações sobre investimentos e inovações.

Treinamentos
Divulga informações sobre principais treinamentos ministrados 
pela associação, com entrevistas.

Revista Abendi - Editorias da revista Abendi Mídia Kit 2019



Mídia Kit 2019

Formato dos Anúncios

Página inteira:

Com Sangria:
22 x 29cm

Sem Sangria:
21 x 28cm

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:
6 x 25cm

Classificados:

Metragem:
6 x 6 cm (1 módulo)

Módulo - Estes anúncios não 
poderão ter sangria  pois a 
página ficará muito poluída.

Especificações Técnicas: 
 
 
- Formato em PDF de alta resolução ou 
jpeg de alta resolução - todos em 300 
dpis. 

- Cores - CMYC
 
- Com marcas de corte

- Sem marcação da escala de cores

- Com fotos e imagens de alta definição.

Página dupla

42 x 28cm

ESPAÇO VALOR SÓCIO VALOR NÃO-SÓCIO

4ª capa R$ 7.251,55 R$ 9.378,03

3ª capa R$ 6.795,53 R$ 8.698,23

2° capa R$ 6.265,73 R$ 8.793,79

Página Dupla: R$ 6.931,01 R$ 8.833,71

Página inteira R$ 5.123,87 R$ 6.645,54

1/2 página R$ 2.488,15 R$ 3.343,33

1/3 página R$ 1.726,08 R$ 1.979,07

1/4 página R$ 1.185,41 R$ 1.549,42

Anúncio classificados R$ 354,41 R$ 462,07

Patrocínio R$ 12.830,40 R$ 14.113,44

Encarte A4 R$ 7.020,00 R$ 7.722,00

Valores 2019

Revista Abendi



Mídia Kit 2019



Inovador, ágil e sempre pontual, esse é o Abendinews, o principal canal de notícias da Abendi. Diariamente, são divulgados 
os principais acontecimentos que influenciam nossas atividades, como acordos, parcerias, eventos, workshops, entre 
outras ações. Integrado com o site e as redes sociais, o AbendiNews foi totalmente reformulado, proporcionando uma 
leitura agradável em qualquer lugar que você esteja; obedecendo a tendência de textos sucintos, emoldurados em designs 
cleans, ditada pela era dos smartphones e outros modernos itens eletrônicos.

NOVO! 
Post Patrocinado
A postagem do anunciante será veiculada como parte do conteúdo do Abendinews inclui o logotipo  
da empresa e ficará fixa de acordo com o tempo determinado pelo cliente. O post será replicado como 
destaque na Newsletter do Abendinews,  com  o  envio de email marketing para mais de 30 mil 
pessoas todo início de mês, além de ficar exposto como destaque  pelo tempo em que foi contratado.  
 
É uma excelente oportunidade para a sua marca estar presente no dia a dia do profissional de END!

Sobre

ESPAÇO PLANO ANUAL PLANO MENSAL

300 X 300 px R$ 9.513,50 R$ 1.016,06

300 X 200 px R$ 8.153,91 R$ 948,33

Post Patrocinado - R$ 1.404,00

Valores 2019
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A cada três meses, os profissionais e sócios recebem o Boletim destaQC, publicação focada nos interesses dos 
profissionais SNQC e das empresas associadas. Notícias sobre normas, procedimentos, certificação e calendário de 
exames, fazem desse veículo um canal direto para quem quer falar com mais de 20 mil inspetores do País.
 
Além do envio por email, o boletim fica disponível em uma plataforma digital, chegando a mais de mil visitantes 
por mês, possibilitando o acesso a qualquer momento pelo profissional, proporcionando ao anunciante muito mais 
exposição.

Sobre

ESPAÇO VALOR SÓCIO VALOR NÃO-SÓCIO

Pág Inteira R$ 4.702,92 R$ 6.179,83

1/2 pág R$ 1.930,52 R$ 2.514,76

Rodapé R$ 873,44 R$ 1.230,16

Classificados R$ 241,92 R$ 320,54

Valores 2019

DestaQC Mídia Kit 2019



Para mais informações:
e-mail: comercial@abendi.org.br
tel: 11 5586-3161

abendi.org.br

associacao.abendi

abendi_end

Abendi Associação

abendi


