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A Revista Insurance Corp é uma publicação impressa a partir de
2015, especializada em seguros, previdência privada, resseguro,
capitalização, saúde suplementar e a prestação de serviços voltados
ao setor, abordando gestão e a visão estratégica da atividade do
gerenciamento de riscos, bem como das empresas que buscam
cobertura que atendam adequadamente suas atividades e
responsabilidades. Tem como público alvo os proﬁssionais que atuam
no segmento, sejam corretores de seguros, brokers de resseguro,
gerentes de riscos, em leilões, avaliações, vistorias e regulação de
sinistros, entre outros.

Insurance Corp Magazine is a specialized printed
publication on Insurance, Reinsurance, Life and
Pensions Funds, Capitalization Bonds, Health Plans
since 2015. Addresses management and strategic
views within RM and is focused on Insurance and
Reinsurance Industry professionals audience, as well
as insurance and reinsurance brokers, appraisal
companies, inspection, claims, auction, services
providers, and also companies that use such
management activity, among others.
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Conteúdo Editorial / Editorial Content
Insurance Corp apresenta conteúdo especializado, informando fatos,
opiniões, estatísticas e comentários de renomados especialistas e
articulistas do mercado de seguros. Há espaços para a publicação de
branded content e publicidade em todas edições, e também produz projetos
especiais, assim como a postagens de notícias, vídeos e banners no site
insurancecorp.com.br. Além da versão impressa e mídias sociais, são
enviadas regularmente a versão eletrônica. A publicação é independente e
tem periodicidade bimestral, sendo bilíngue português/inglês, com tiragem
de 5.000 exemplares.
Insurance Corp features specialized content informing events,
opinions, statistics and comments from renowned insurance market
and writers experts. There are spaces to branded content and
advertising publication in all editions, produces special projects, as
well as news, videos and banners posted on the website
insurancecorp.com.br. In addition to the printed version and social
media, are send the electronic version broadly. The publication is
independent, bimonthly and bilingual Portuguese – English with a
circulation of 5,000 copies.
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Características
Formato – 40 páginas, no tamanho 22x30 cm, quatro
cores, papel couchê 210 gr. (Capa) e papel couchê 150
gr. (Miolo), lombada quadrada.
Periodicidade – Bimestral
Tiragem – 5 mil exemplares
Bilíngüe – Português e Inglês
Circulação – Nacional e Internacional

Anúncio 1 Página
22,0 cm x 30,0 cm + 0,5 cm de sangria

Anúncio Página Dupla
44,0 cm x 30,0 cm + 0,5 cm de sangria

Anúncio 1/4 Página (Rodapé)
22,0 cm x 5,5 cm + 0,5 cm de sangria
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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.

Mídia Kit 2021

Anúncio Principal

768 x 200

768x200 Pixels / 300x250 Pixels;
Páginas:
Início, Notícias e Eventos;

Anúncio Barra Lateral
300x250 Pixels;

300 x 250

Páginas:
Início, Notícias, Postagens e Eventos;
Ao rolar a página, os anúncios acompanham
a visualização descendo juntamente com a

300 x 250
Mobile

rolagem.

300 x 250

Anúncio Final de Postagem
300x250 Pixels;
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Principais Anunciantes

Contato
Editora Incremento Ltda
+55 11 3884 0905
Rua Maestro Callia, 290
Vila Mariana - SP | Cep: 04012-100
redacao@insurancecorp.com.br
www.insurancecorp.com.br

Criado por:
Rodrigo Almeida
www.cordesalmao.com.br
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