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FATO: Mergulhadores estão adorando, compartilhando, comentando e divulgando a 
DIVEMAG. são dois anos com acessos muito acima de nossas expectativas. 

Faça como nossos anunciantes mantenha sua marca alinhada com as novas tecnologias. 
Anuncie seu produto ou serviço conosco!!!

Objetivos editoriais da revista: 
A revista tem o objetivo de mostrar ao público as maravilhas 

do fundo do mar, enfocando os aspectos emocionais e 
frisando a importância da conservação ambiental. 

Visa ainda a divulgação de destinos turísticos DE MERGULHO 
com viagens e expedições especiais, mas que também 

podem ser feitas por qualquer um que tenha tempo e 
disposição. 

Pretende também atingir um publico não mergulhador, 
provocando-o com o estilo de vida da atividade,    mostrando 

o lado de cima das expedições, a interação com outras 
culturas e a troca de experiências nessas viagens. 

Para tal , a revista aborda art igos sobre VIAGENS, 
EQUIPAMENTOS, MEIO AMBIENTE E ESTILO DE VIDA.
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Perfil do nosso leitor: 

Pesquisas de mercado definem assim nosso público: 

• 65% homens  / 35% mulheres 
• Classes AA, AB e B 

• 71% tem idade  entre 30 e 45 anos 
• 45% possuem de 02 a 05 anos de mergulho 

• 29% mergulham mais de 20 vezes ao ano 
• 38% viajam para mergulhar 3 ou mais vezes ao ano 
• 68% viajam para mergulhar  até 2 vezes ao ano 

• 61% possuem equipamento próprio 
• 48% consomem revistas de informação e negócio 

VAMOS REFINAR ESTAS ESTATÍSTICAS EM 2018. NOSSO 
OBJETIVO É FAZER UMA SÉRIE DE PESQUISAS COM O 
MERGULHADOR BRASILEIRO PARA ENTENDÊ-LO MELHOR 
E MOSTRAR NÚMEROS CADA VEZ MAIS CONFIÁVEIS ! 

Motor do site foi totalmente atualizado e está muito 
mais rápido, com novas áreas e formatos de 
publicidade

O Mercado: 

No Brasil há 200 mil mergulhadores certificados e atuantes 
(consumidores de produtos – equipamentos – e serviços – cursos e 

viagens nacionais e internacionais),  segundo arquivos das 4 
maiores certificadoras do mundo, presentes no Brasil (PADI, SSI, 

NAUI e a IANTD). 

Baseado na experiência deste ano de 2017, onde apesar da crise  
e da situação econômica do país mantivemos um elevado 
número de leitores e de downloads e visualizações em nosso site 
através da ferramenta FLIP (de diferentes computadores / visitas 
únicas). E atingimos 640 mil visitantes em nosso site em 2018. 

A consolidação do publico assinante está diretamente ligada a 
manutenção da qualidade e diversidade dos temas abordados, 
na revista e no site, que já no primeiro semestre virou um site de 
notícias quase diárias sobre os oceanos. 

UMA REALIDADE CONSTATADA EM 2017: NOSSO SITE ULTRAPASSOU 
A NOSSA EXPECTATIVA DE ACESSOS frente a grande queda que o 
mercado em geral sofreu.
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Por que uma revista em PDF ? 

O arquivo nunca acaba, a edição atual  e as anteriores 
podem continuar a ser vistas e baixadas eternamente. 

Ambientalmente correta. 

Espaço ilimitado para conteúdo e publicidade. 

Integração com outras mídias através da internet. 

Não há limite geográfico para sua distribuição. Para isso a 

Divemag inclusive está fazendo experiências com algumas 
edições em espanhol e inglês. 

Baixo custo de distribuição. 

Possibilidade do uso de vídeos e animações. 

Impressão personalizada, o usuário escolhe o que imprimir. 

Mantém o fluxo de leitura uma vez que a revista é 

diagramada da mesma forma que uma publicação 
impressa.

As revistas digitais: 

Exemplos de revistas de mergulho em PDF no mundo: 

http://www.xray-mag.com
http://www.africandiver.com/ 

http://www.uwpmag.com

Esse modelo de negócio vem sendo praticado há alguns 

anos no Brasil e no mundo obtendo grande sucesso e 
representatividade junto ao seu público alvo, sendo que 

alguns desses veículos  já alcançam a marca de 300.000 
downloads por mês de suas edições. 

O Mundo vem mudando e o futuro das publicações 
modernas deve ser cuidadosamente estudado, contando 

com a opção de disponibilizar o conteúdo on-line através 
de arquivos em PDF, portais de internet e outras mídias 
digitais de suas publicações impressas. O PDF não substitui 

o papel, mas democratiza e expande a distribuição da 
informação. 

A Divemag iniciou seus trabalhos em formato digital. E  
estuda a possibilidade de versões impressas para o trade e 

futuros assinantes.
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DISTRIBUIÇÃO
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A revista é distribuída via Internet, através DO PORTAL www.divemag.com, onde são 
disponibilizados todos os números publicados, últimas notícias e galerias de imagens 

adicionais, concursos de fotos do leitor, pesquisas e promoções dos nossos patrocinadores.  

É amplamente divulgada em listas de discussões, como a Dive-net que possui mais de 2000 

cadastrados diretos, lista da CNFVS, (Confederação Nacional de Foto e Vídeo sub), listas de 
apneístas,  fotografia, dentre tantas outras. 

Existe um trabalho exaustivo, constante, e monitorado, no FACEBOOK e Twitter, de 
distribuição da revista (quando é lançado uma edição e durante sua vigência) e de 
notícias quase diárias de nosso site, para levar os mergulhadores e cada vez mais amantes 
do turismo de aventura para nosso website, visando o conhecimento e aumento constante 
de visualizações e downloads de nossas edições. 

Divulgação em escolas de fotografia, dive centers e operadoras de turismo através de 
banners digitais trocados entre os  sites dos Dive Centers e Divemag.  

Exposição de vídeos promocionais no youtube, blogs e sites de fotógrafos famosos, 

comunidades como facebook, flickr e twitter, através da criação de grupos e galerias de 
imagens, são quase 15.000 seguidores na fan page e mais de 7.000 membros no grupo 

Cadastro de leitores para receber avisos e novidades referentes as próximas edições. Já 
possuímos um mailing ativo de mais de 20 mil pessoas. O índice de aumento deste mailing, 

através de cadastro expontâneo é de mais de 4,5% ao mês, enquanto a rejeição 
(solicitação para retirada), é de menos de 0,05%. 

Concursos de imagens realizados no flickr  e na revista fazem com que nossos números 
aumentem especialmente no exterior, pois são muitos os fotógrafos estrangeiros que postam 

em nosso flickr, e um aumento expressivo no país.

http://www.divemag.com


NÚMEROS 
MONITORADOS DE NOVEMBRO 2017 A AGOSTO 2018 
Cobrimos TUDO com ampla divulgação dos principais eventos 
NINGUÉM falou tanto sobre isso: 
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Falamos sobre dezenas equipamentos de mergulho

Estivemos e publicamos dezenas de destinosPublicamos diversos artigos sobre meio ambiente
Imagem e Fotografia

DEMA SHOW 2015

ENCONTROS PADI, NAUI E DAN

Evento da NAUI, PADI FESTIVAL



NÚMEROS 2017 / 2018 
MONITORADOS DE NOVEMBRO A AGOSTO

640.000 VISITS



NÚMEROS 
EDIÇÕES QUE JÁ CONTAM COM MAIS DE 35.000 VIEWS NO ISSUU 



NÚMEROS 2018 
SITE: www.divemag.com Facebook 

http://www.divemag.com
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Segmentação e origem de acessos 



-  1 / 3 pag. – R$ 600,00 – 14.2 x 27.9 cm, bonus:  1 post Insta + 1 post face 

-  1 / 2 pag. – R$ 1.000,00 –  21.5 x 27.9 cm, bonus:  2 posts Insta + 2 posts face 

-  Full Page – R$ 1.500,00 – 43.0 x 27.9 cm, bonus:  3 posts Insta + 3 posts face 

Plano de Descontos 

Para 12 edições consecutivas – 10 % de desconto

Anúncios no site www.divemag.org

- Full Banner G: 728 x 90 - R$ 900.00 Fixo em todas as página do site 
- Square Banner: 200 x 200 - R$ 300.00 Fixo em todas páginas do site 

-Super Banner : 336 x 280 - R$ 900,00 Fixo em todas as páginas do site

Mídia Kit 2018Preços 2018  |        Valores em REAIS por edição

PÁGINA 
INTEIRA

1/2 PAG. 1/3 PAG. 1/4 PAG.

1/8 PAG.

200 X 200
Pixels

728 X 90 Pixels

Atenção para bonificação Square Banner 

   - Anúncios Full Page na revista ganham Square Banner no site www.divemag.org

   - Anúncios ½ pag na revista tem desconto de R$ 100,00 neste tipo de banner  

     (R$ 200,00 por edição)

336 X 280
Pixels

http://www.divemag.org/
http://www.divemag.org/


Anúncios na DIVEMAG.COM 
Entre em contato: 

Rodrigo Guimarães 
Comercial 

Cel: 55 (11) 98457-6198 
rodrigo@divemag.com 


