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MÍDIA KIT 2020 Público 

DATA DE COLETA DE DADOS: JULHO/2020 

85% masculino 

15% feminino 

Faixa etária: 25 a 44 anos 

RJ 
SP 
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MÍDIA KIT 2020 

EDIÇÕES  2020  

Revista Abendi 

DATA DE COLETA DE DADOS: JULHO/2020 

 + 5.000 exemplares a cada edição 

 6 edições ao ano. 
 



Revista Abendi 

Sobre 

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! 
 

EDIÇÃO  CAPA  

95 – FEVEREIRO Materiais compósitos 

96 – ABRIL Como os Drones ajudam na inspeção industrial  

97 –  JUNHO Setor Metroferroviário  (passageiros/carga); 

98 – AGOSTO INI, RBI e END na Construção Civil; 

99 – OUTUBRO O futuro da profissão de inspeção; 

100 – DEZEMBRO Pesquisa, desenvolvimento e inovação na 
inspeção. 

Pautas 2020 

DATA DE COLETA DE DADOS: JULHO/2020 

MÍDIA KIT 2020 



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. 

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. 

 

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

Revista Abendi – Editorias da revista Abendi MÍDIA KIT 2020 

DATA DE COLETA DE DADOS: JULHO/2020 



Revista Abendi - Editorias da revista Abendi MÍDIA KIT 2020 

DATA DE COLETA DE DADOS: JULHO/2020 

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. 
 

Certificação 
Noticia todas as novidades sobre os sistemas de 
certificação da  Abendi, incluindo lançamentos de 
modalidades e mudanças nos  critérios de avaliação. 

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

 

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



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 

Metragem: 
6 x 6 cm (1 módulo) 

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

- 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. 

ESPAÇO VALOR SÓCIO                                                        VALOR NÃO-SÓCIO 

4ª capa R$ 7.614,13 R$ 9.846,93 

3ª capa R$ 7.135,31 R$ 9.133,14 

2° capa R$ 6.579,02 R$ 9.233,48 

Página Dupla: R$ 7.277,56 R$ 9.275,40 

Página inteira R$ 5.380,06 R$ 6.977,82 

1/2 página R$ 2.612,56 R$ 3.510,50 

1/3 página R$ 1.812,38 R$ 2.078,02 

1/4 página R$ 1.244,68 R$ 1.626,89 

Anúncio classificados R$ 372,13 R$ 485,17 

Patrocínio R$ 13.471,92 R$ 14.819,11 

Encarte A4 R$ 7.371,00 R$ 8.108,10 

Valores 2020 

Revista Abendi MÍDIA KIT 2020 

DATA DE COLETA DE DADOS: JULHO/2020 

 

42 x 28 cm 

  Página     dupla 

Classificados: 

No formato da Revista Digital o anunciante poderá incluir um link de direcionamento para o seu website.  



MÍDIA KIT 2020 PACOTES DE ANÚNCIOS ESPECIAIS NA REVISTA  ABENDI 

Página Inteira e ½ página 
 
 Pacote de 1 ano de anúncios ou 6 edições com 10%  de desconto e ganha + 1 edição; 

 
 Pacote de 2 anos de anúncios ou 12 edições  com 10%  de desconto e ganha + 1 edição + anúncio de 4ª 

capa; 
 

 Compre 1 anúncio e ganhe 1 nota no blog de notícias (AbendiNews) ou anúncio no blog por 1 mês; 
 

 Compre 1 anúncio e ganhe a divulgação na live patrocinada Abendi; 
 

 Compre 4 anúncios e ganhe 1 anúncio no blog durante 1 ano; 
 

 Compre 6 anúncios e ganhe 1 anúncio no site Abendi por 1 mês; 
 

 Compre 1 anúncio e ganhe 10% de desconto no 2º anúncio. 

DATA DE COLETA DE DADOS: JULHO/2020 

Válidos apenas durante o período de pandemia em questão do vírus COVID-19 



MÍDIA KIT 2020 

https://abendinews.org.br


Inovador, ágil e sempre pontual, esse é o Abendinews, o principal canal de notícias da Abendi. Diariamente, a Abendi 
publica  os  principais  acontecimentos  que  podem  influenciar  nossas  atividades,  como  acordos,  parcerias,  eventos, 
workshop, lançamento, enfim, é um veículo dinâmico que atende aos interesses de todos os profissionais e empresas da área.  
Integrado com o site e redes sociais, é o veículo com mais alcance entre os usuários e uma excelente oportunidade para os 
anunciantes serem impactados com suas marcas. 

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 2020 

Abendi News MÍDIA KIT 2020 

DATA DE COLETA DE DADOS: JULHO/2020 

O anunciante poderá incluir um link de direcionamento para o seu website. 



MÍDIA KIT 2020 

http://www.abendi.org.br/abendi/default.aspx?c=1077


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 2020 

DestaQC MÍDIA KIT 2020 

DATA DE COLETA DE DADOS: MAIO/2020 

O anunciante poderá incluir um link de direcionamento para o seu website. 



SITE ABENDI  
www.abendi.org.br 

MÍDIA KIT 2020 

DATA DE COLETA DE DADOS: JULHO/2020 



MÍDIA KIT 2020 

Anuncie em nosso site 

O site Abendi está aberto para novos anunciantes que desejem divulgar sua marca, produtos e serviços.  

Atualmente contamos com uma média mensal de 130.000 mil visualizações em nosso site. 

 

Diferenciais ao divulgar no site da Abendi: 

- Veículo com público qualificado e segmentado , principal  site no  universo de END & Inspeção, além das novas áreas de atuação da 

Abendi; 

- HeadBanner de maior visibilidade no site (página principal); 

- Valor agregado da marca Abendi. 

 

 

DATA DE COLETA DE DADOS: JULHO/2020 

30.000 15.000 

12.000 

130.000 

Média de dados mensais | Site oficial   

Interações

Usuários

Novos usuários

Visualizações
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Formato 

DATA DE COLETA DE DADOS: JULHO/2020 
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Formato 

DATA DE COLETA DE DADOS: JULHO/2020 
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1024 pixels de largura  

Divulgação de seu produto ou serviço AQUI! 

- Home 

- Randômico 

- Banner horizontal com tarja de publicidade 

- 2 Posições. 

- Arte do banner deve ser desenvolvida pelo anunciante. 

(72 dpi, padrão de cor RGB e formato Jpeg).  

O anunciante poderá incluir um link de direcionamento  
para o seu website. 



MÍDIA KIT 2020 

Valores e períodos para Anúncio no site Abendi 

DATA DE COLETA DE DADOS: JULHO/2020 

Mensal: 

Publicação na 1ª segunda-feira do mês. 

Encerramento na última sexta-feira do mês. 

Valor por 1 mês: Sócio:  R$ 1.920,00| Não Sócio: R$ 2.400,00 

 

Trimestral: 

Jan/Fev/Mar | Abr/Maio/Jun/ | Jul/Ago/Set | Out/Nov/Dez 

Publicação na 1ª segunda-feira do mês inicial. 

Encerramento na última sexta-feira do mês de fechamento. 

Valor pelo período de 3 meses:  Sócio:  R$ 5.600,00| Não Sócio: R$ 7.000,00 

 

Anual: 

Publicação na 1ª segunda-feira do mês inicial. 

Encerramento na última sexta-feira do mês de fechamento. 

Valor pelo período anual: Sócio:  R$ 20.400,00| Não Sócio: R$ 25.500,00 

 
O anunciante poderá incluir um link de direcionamento para o seu website. 





A quarentena e o consumo de lives  
MÍDIA KIT 2020 

Com o distanciamento social, as pessoas tem menos opções de entretenimento e acabam ficando mais dependentes da TV e 
do celular. O MOMENTO DAS LIVES É AGORA! 
 
A maratona de lives Abendi iniciou em abril e já é sucesso de audiência. 
 
As lives são realizadas semanalmente às quartas e sextas-feiras por especialistas da área. A transmissão ao vivo é realizada 
no canal da Abendi no YouTube  com mais de 2.000 inscritos e  no  Instagram com mais de 1.700  seguidores. 
 
Toda a programação é divulgada via e-mail marketing para mais de 30 mil profissionais e nas demais redes sociais: Twitter – 
mais de 1.000 seguidores,  Facebook  – mais de 11.000 seguidores e LinkedIn –  com mais de 15.000 seguidores. 
 
 

Mostre a sua marca para toda essa audiência! 

DATA DE COLETA DE DADOS: JULHO/2020 

15K 
seguidores 

11K 
seguidores 

1K 
seguidores 

2K 
seguidores 

2K 
inscritos 

https://www.youtube.com/user/Abendi1
https://www.instagram.com/abendioficial/
https://twitter.com/abendioficial
https://www.facebook.com/abendioficial/
https://www.linkedin.com/company/abendioficial/


LIVE ABENDI PATROCINADA 
MÍDIA KIT 2020 

DATA DE COLETA DE DADOS: JULHO/2020 

Anuncie e patrocine as lives Abendi realizadas por especialistas convidados. 
 

Pré-lives  

- Divulgação da lives  em página exclusiva de conteúdo on-line; 

- Menção e logomarca dos patrocinadores no e-mail marketing com anúncio  nas lives do mês; 

- Menção e logomarca dos patrocinadores  em nota no Blog AbendiNews, referente às lives do mês; 

- Menção e logomarca da sua empresa no post das redes sociais , na live patrocinada; 

- Menção e logomarca da sua empresa em nota no Blog AbendiNews, na live patrocinada. 

 

Transmissão das lives patrocinadas. 

- Menção e logomarca da sua empresa na live durante apresentação de abertura; 

- Menção da empresa pelo palestrante durante a live; 

- Banner com texto de divulgação sobre o  patrocínio; 

- Inclusão do link da empresa no descritivo do vídeo da Live (somente para lives  transmitidas no YouTube). 

 

Pós-live  

- Post exclusivo sobre a live trazendo o vídeo na íntegra com menção do patrocinador. 

  
 

 
 

Valor por live: Sócio: R$ 1.200,00 Não Sócio R$ 1.500,00 



Detalhamento das entregas 
MÍDIA KIT 2020 

DATA DE COLETA DE DADOS: JULHO/2020 

Canais de divulgação e impactos: 
 
Lives no YouTube 

+ 2 mil inscritos no canal ; 

+ 5,4 mil de visualizações no último mês; 

+ 900 mil visualizações da última live; 

+ 350 expectadores únicos no dia da transmissão;  

+ 40% de aumento de expectadores únicos por semana após a transmissão. 

 

Lives no Instagram 

+ 1,7 mil seguidores; 

+ 950 contas alcançadas no último mês; 

+ 300 interações no último mês; 

+ 100 expectadores únicos no dia da transmissão da 1ª live; 

+ 275 visualizações após publicação no IGTV; 

+ 400 de alcance no post do feed; 

+ 100 de alcance no post do stories. 

184 

5.730 

178 

Média de dados mensais| Instagram 

Novos
seguidores

Visualizações

Interações

358 

5.181 

849 

Média de dados mensais| YouTube 

Novos
seguidores

Visualizações

Interações



Detalhamento das entregas 
MÍDIA KIT 2020 

DATA DE COLETA DE DADOS: JULHO/2020 

174 

242 

11 

Média de resultados durante as lives 

Espectadores únicos

Visualizações

Inscritos



Preservando a vida  

e o meio ambiente. 

Siga “abendioficial“ nas redes sociais 

DATA DE COLETA DE DADOS: JULHO/2020 

Para as principais notícias acompanhe: 

Blog: AbendiNews 

comercial@abendi.org.br   

Para mais informações: 

(11) 94763-6941 ou (11) 94748-5751 

(11) 5586-3169/3190 

https://www.facebook.com/abendioficial
https://www.linkedin.com/company/2325196/admin/
https://twitter.com/abendioficial
https://www.youtube.com/abendioficial
https://www.instagram.com/abendioficial/
http://www.abendinews.org.br/
https://abendinews.org.br/
http://www.abendinews.org.br/

