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 Editada pela All Time Comunicação e Serviços, a Revista Insurance Corp 
teve seu início 2015, com um objetivo de ser um veículo especializada em 
seguros, previdência privada, resseguro, capitalização, saúde 
suplementar e a prestação de serviços voltados a essas áreas, abordando 
a gestão e visão estratégica da atividade do gerenciamento de riscos.
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Revista

A Insurance Corp faz um diagnóstico preciso do setor, 
apresentando números, fatos e estatísticas, com a 
chancela de experientes profissionais e renomados 
articulistas.

Além da versão impressa, enviamos a versão 
eletrônica para os profissionais cadastrados no site e 
em nosso mailing. 

Sua periodicidade é bimestral, com tiragem de 5 mil 
exemplares (impresso). A revista é a única voltada 
mercado seguros que conta com um conteúdo 
bilíngue, de circulação nacional e internacional. 
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Formato – 40 páginas, no tamanho 22x30 cm, quatro 

cores,papel couchê 210 gr. (Capa) e papel couchê 150 

gr. (Miolo).

Periodicidade – Bimestral

Tiragem – 5 mil exemplares

Bilíngüe – Português e Inglês

Circulação – Nacional e Internacional

Características

Anúncio 1 Página
22,0 cm x 30,0 cm

Anúncio Página Dupla
44,0 cm x 30,0 cm

Anúncio 1/4 Página (Rodapé)
22,0 cm x 5,5 cm
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Portal

A Revista Insurance Corp possui leque diversificado 
de notícias, focado na área de seguros e resseguros 
em seu portal.

Trata-se de um canal estratégico de informações, que 
oferece ao leitor os principais fatos e acontecimentos 
do mercado nacional e internacional.

O portal pode ser acessado livremente por 
profissionais de quaisquer áreas que tenham ligação 
ou interesse nestes setores, em especial ou 
notadamente por executivos de seguradoras e 
resseguradoras, operadoras de saúde e odontologia, 
corretores, brokers, líderes de entidades do setor, 
especialistas, profissionais ligados às prestadoras de 
serviços, advogados e empresários.
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Anúncio Principal
768x200 Pixels (Desktop) / 300x250 Pixels (Mobile);

Páginas:

Início, Notícias e Eventos;

Anúncio Barra Lateral
300x250 Pixels (Desktop e Mobile);

Páginas:

Início, Notícias, Postagens e Eventos;

  Ao rolar a página, os anúncios acompanham 

a visualização descendo juntamente com a 

rolagem.

Anúncio Final de Postagem
300x250 Pixels (Desktop e Mobile);

768 x 200

300 x 250

300 x 250
Mobile

300 x 250
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Quem já anunciou



Contato

All Time Comercial e Serviços LTDA EPP
+55 11 3884 0905

Rua Maestro Callia, 290

Vila Mariana - SP | Cep: 04012-100 

redacao@insurancecorp.com.br

www.insurancecorp.com.br 
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