Ecumenismo - Espiritualidade - Evangelho-Apocalipse

A Revista Ecumênica da Religião
de Deus, do Cristo e do Espírito Santo

Anuncie conosco!
Sua marca em uma
publicação vitoriosa.
100.000 exemplares
circulando pelo Brasil
www.jesusestachegando.com

Circulação em todo território nacional
◈ Mais de 1.500 cidades pelo país.
Levada diretamente em lares por
voluntários
◈ Disponíveis em Igrejas
Ecumênicas da Religião de Divina
por todo país
◈ Expostas em 1.700 bancas de
jornal no Rio de Janeiro
(Distribuição: pela Folha Dirigida)

DESTAQUE NAS BANCAS DE JORNAIS

1.700 bancas no Rio de Janeiro
(Distribuição: Folha Dirigida)

Conteúdo ecumênico
◈ O conteúdo da revista JESUS ESTÁ CHEGANDO! visa tocar o coração do leitor(a), valorizando sua essência eterna, para a construção de um mundo de Paz.
Trata de valores espirituais, morais e sociais focando nas famílias.
◈ Tem como carro-chefe as mensagens de José de Paiva Netto, escritor com
excelência em comunicar os valores do Evangelho e do Apocalipse de Jesus
exaltando a Espiritualidade e o Amor Fraterno na alma das criaturas.
◈ Traz também as palavras dos Irmãos dr Bezerra de Menezes e Flexa Dourada,
espíritos do Bem que, do Céu, apontam caminhos seguros para a vida na Terra.
◈ Ainda em sua pauta: Testemunhos de Fé Realizante, fotos de muitas Famílias,
Soldadinhos de Deus (crianças) e muito mais.

Divulgação Cidade

Valor do investimento para
divulgação local em até 1.000 revistas
(Encarte na revista)

Página inteira
R$ 600,00

1/2 página
R$ 300,00

2
1

1/4 página
R$ 150,00

3

1/12 página
R$ 50,00

4

Divulgação Cidade

Valor do investimento para

acima de 1.000 revistas

(Divulgação no Encarte na revista)

Página inteira
R$ 2.000,00

1/2 página
R$ 1.000,00

2
1

1/4 página
R$ 500,00

3

1/12 página
R$ 170,00

4

Divulgação País

Valor do investimento para
100.000 revistas rodando em todo território nacional
(Divulgação na Revista tradicional - fora do encarte)
Página inteira
R$ 5.000,00

1/2 página
R$ 2.500,00

2
1

1/4 página
R$ 1.000,00

3

1/8 página
R$ 500,00

4

INFORMAÇÕES E DÚVIDAS

⚫ Quantos espaços podem ser vendidos por encarte?
Resposta: Um encarte simples tem 4 páginas. Vamos oferecer 3 páginas que podem ser preenchidas
de acordo com o mapa de tamanhos apresentado.
⚫ Qual o formato do arquivo?
Resposta: Arquivos fechador como PDF, CDR, INDD, JPG, TIFF, Vetores
⚫ Quais são as datas de envio das mídias e quem será o responsável na revista?
Resposta: Em 2019, para sair na edição 133, enviar até final de fevereiro; Para a edição 134, até final
de maio; Edição 135 até final de agosto; Edição 136, até final de outubro.
Os responsáveis são os Irmãos André Luiz de Abreu ou Luciano Xavier, na redação de JESUS ESTÁ
CHEGANDO!, ramais 217846 ou 217847.
⚫ Existe algum tipo de mídia que não possa ser veiculada?
Resposta: Por tratarmos de revista de cunho espiritual não publicaremos assuntos ligados à drogas
lícitas, exposição sensual, violência ou demais conteúdos que venham a confrontar-se com os ideais
da publicação.
⚫ Como fica a parte financeira? Quem cuidará do assuntos nas Igrejas Ecumênicas?
Resposta: Ficará a cargo do Irmão Pregador/Embaixador ou de pessoa a quem ele designar. As homenagens e os pequenos valores de patrocínio darão entrada como doações no caixa da Igreja. Para
os valores maiores será emitido Nota Fiscal peça Rádio Brasil. Ambas as entradas somarão na meta

CONHEÇA MAIS EM NOSSO PORTAL:

WWW.JESUSESTACHEGANDO.COM/publicidade
Tel.: (21) 2216-7846
jesusestachegando@boavontade.com
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