
*capa das 19 edições 

REVISTA FRANCISCA
desde agosto 2019



Lançada em agosto de 2019, por um grupo de experientes jornalistas com atuação em veículos de mídia e em

comunicação corporativa.

Francisca leva ao leitor "uma nova forma de ler Joinville" e a região de seu entorno, com ênfase no jornalismo local.

Periodicidade mensal; 19 edições produzidas até maio de 2021, distribuídas em cerca de 30 locais estratégicos de

Joinville, Araquari e São Francisco do Sul, como associações empresariais, órgãos públicos, supermercados, padarias,

cafés, livrarias, coworkings, órgãos públicos, instituições de ensino e saúde.

Tiragem atual média: 2 mil exemplares; meta de chegar a 3 mil exemplares em 2021, ampliando a distribuição para

50 locais.

Conteúdo qualificado, contemplando reportagens, entrevistas e artigos sobre temas voltados à inovação,

empreendedorismo, negócios, educação, cultura, comunidade, cidadania, sustentabilidade, lazer, cultura e esporte.

Parceria institucional com o curso de Jornalismo da UniSociesc, para publicação de matérias desenvolvidas pelos

estudantes.

Desde 2019, a revista produziu pautas relevantes em torno dos impactos da pandemia em diversos campos da

sociedade, como negócios, economia, eventos, escolas, famílias, organizações sociais e produção cultural.

NOSSA JORNADA



TIM
E D

A 
FR

AN
CI

SC
A

Ana Ribas
Diefenthaeler

Sócia da editora e agência

Mercado de Comunicação, que

desenvolve projetos de

conteúdo e assessoria de

comunicação.

Guilherme
Diefenthaeler

Jornalista com 33 anos de

profissão. Foi editor-executivo

das revistas Amanhã, Aplauso e

21. Gestor da agência Mercado de

Comunicação. 

Jociane do
Nascimento

Economista e jornalista, com

experiência de mais de 20 anos

na área de comunicação

institucional de corporações

multinacionais. 
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Jornalista, colabora com a revista

em temas relacionados à cultura da

nossa região.

Nascido em São Bento do Sul, é

escritor e cronista. Colabora com a

revista desde 2020 em temas

relacionados ao Planalto Norte de

Santa Catarina.

Designer gráfico, responsável por

projetos visuais de jornais, livros e

revistas, com 28 anos de carreira; ex-

editor de arte do jornal A Notícia,

onde atuou por 16 anos. Publica

ilustrações nos jornais Gazeta do

Povo e Rascunho, ambos de Curitiba.

Amcle Lima Donald Malschitzky Fabio Abreu



      NOSSO PÚBLICO
JOINVILLE E REGIÃO NORTE DE SANTA CATARINA

CLASSES A, B e C

Pessoas interessadas em uma leitura mais qualificada 

MORADOR DE JOINVILLE E REGIÃO

Que considera indispensável a leitura das discussões que movem a cidade

ACIMA DE 30 ANOS (versão impressa)

Que valoriza o meio impresso como veículo com credibilidade



INVESTIMENTO
 
 

TABELA PADRÃO
REVISTA IMPRESSA.
VALORES PRATICADOS
DESDE 2019. MEIA PÁGINA

R$ 1.800,00

PÁGINA INTEIRA
. sobre capa (capa fake): R$ 6.600,00

. contracapa (última página): R$ 3.960,00

. segunda capa (página 2) e terceira capa (penúltima   

   página) : R$ 3.600,00

. página interna: R$ 2.900,00

RODAPÉ
R$ 1.200,00

SELO / PATROCÍNIO
R$ 720,00



INVESTIMENTO
 
 

TABELA PADRÃO 
SITE DA FRANCISCA BANNER LATERAL

BANNER DE CAPA

. 30 dias: R$ 3.000,00

. 15 dias: R$ 1.500,00 

. 30 dias: R$ 1.500,00

. 15 dias: R$ 800,00 



INVESTIMENTO
 
 

TABELA PADRÃO
REVISTA IMPRESSA.
VALORES PRATICADOS
DESDE 2019. Revisão do conteúdo pela revista*

. Uma página: R$ 150,00

. Meia página: R$   80,00

BRANDED CONTENT / PUBLIEDITORIAL

Produção do conteúdo pela revista*

. Uma página: R$ 720,00

. Meia página: R$ 360,00

Quantidade de caracteres por página: estimativa entre 2,5 mil e 3 mil

*soma-se a este valor, o do anúncio correspondente



TAMANHO ANÚNCIO IMPRESSO

página inteira
21,0cm x 27,5cm

meia página
16,0cm x 12,0cm

rodapé 
6,5cm x 15,5cm



NOSSOS ANUNCIANTES E PARCEIROS EM 2020/2021



NOSSOS ANUNCIANTES E PARCEIROS EM 2020/2021



DÚVIDAS, FALE
COM A GENTE!

TELEFONE :  (47) 98888-5492 
                       (47) 98403-2745

E-MAIL:
comercial@revistafrancisca.com.br

SITE:
www.revistafrancisca.com.br

@revistafrancisca

/revistafrancisca


