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Quem Somos
A Business Review Brasil oferece um aprofundado 
panorama sobre as operações, inovações, 
estratégias financeiras e outras práticas de negócios 
implementadas pelas empresas mais bem sucedidas 
do Brasil. O seu design original e inovador oferece 
conteúdo de alta qualidade, através do uso das mais 
recentes tecnologias em mídia digital, garantindo aos 
seus leitores acesso a qualquer hora, em qualquer 
lugar, e em uma variedade de plataformas.

A Business Review Brasil oferece ao seu público 
uma visão exclusiva das decisões corporativas que 
impulsionam a economia brasileira, uma percepção 
de dentro do mercado de negócios do mundo 
empresarial. Seus assinantes têm acesso a entrevistas 
com profissionais de destaque, atualizações sobre 
as últimas tendências em tecnologia, liderança, 
estratégias de marketing, notícias dos mais 
importantes setores industriais e muito mais.
    
Uma Decisão Executiva
A Business Review Brasil coloca o seu anúncio na 
frente dos homens e mulheres que estão por trás 
das empresas de destaque nos setores industriais 
brasileiros. Estatisticamente, 97% dos assinantes 
da Business Review Brasil cumprem papéis 
executivos ou de tomadas de decisão dentro de 
suas organizações - um público atraente para os 
empresários, empresas estabelecidas no mercado 
que buscam expandir, ou para aqueles que 
simplesmente querem divulgação.
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A Business Review 
Brasil oferece ao 
seu público uma 
visão exclusiva 
das decisões 
corporativas que 
impulsionam 
a economia 
brasileira.
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Grupo WDM
A WDM é um grupo global de mídia que oferece um portfólio diversificado de 
revistas interativas de negócios além de sites da web 2.0, que cobrem questões 
globais em uma variedade de indústrias e territórios. Com escritórios em todo o 
mundo, temos uma presença global que nos permite operar 24 horas, sete dias  
da semana.

B2B

B2C
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Outros Mídia Kits da WDM
Além da nossa Plataforma Global das marcas Business Review, nós 
temos muitas outras revistas B2B e B2C. Clique nas capas abaixo 
para saber mais sobre cada uma delas.
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Demografia
O conteúdo exclusivo da Business 
Review Brasil atrai um público 
específico. Estes profissionais 
dedicados se voltam para a Business 
Review Brasil para as últimas notícias e 
tendências. Eles retornam regularmente 
para verificar se há atualizações e 
aguardam ansiosamente a próxima 
edição da nossa revista mensal.

Gênero
73%  do sexo masculino
27%  do sexo feminino
 

Idade
<18       12%
18-24    18%
25-34    28%
35-44    26%
45-54    13%
55-64      3%
65 ou mais          1%
 

Cargos
Executivos   97%
Gerência   2%
Não-gerência  1%
 

Educação
Universitários    47%
Mestres               27%
Outros                  26%
 

Localização
São Paulo              37%
Rio de Janeiro      22%
Minas Gerais          6%
Paraná                     3%
Rio Grande do Sul     3%
Santa Catarina        3%
Outros                      26%
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Oportunidades Do Site
Nós oferecemos uma ampla gama de 
oportunidades na Business Review Brasil, 
assegurando que cada anúncio seja não-
invasivo para a experiência do leitor, mas possa 
criar forte impacto para produzir impressões 
valiosas.

Cada um desses anúncios pode ser habilitado 
em diversas mídias, criando uma experiência 
interativa para uma impressão mais duradoura. 
A segmentação está disponível com base em 
suas necessidades, para atingir o segmento de 
mercado que mais importa para o seu negócio.

Anúncios Padrão
Os nossos anúncios padrão consistem em 
Leaderboards de 728x90, IMU Box  de 
300x250 e Skyscrapers de 160x600.

B. Large view

B
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Oportunidades No Site
Alto Impacto
Muitas de nossas ofertas vão além da 
utilização de anúncios padrão, criando uma 
impressão mais significativa em nossos leitores. 
Estes estilos de anúncio incluem intersticial, 
expansível, uma página, meia página, um 
quarto de página, e anúncios tipo Skin.

Anúncios Intersticiais
Os anúncios aparecem antes do carregamento 
do conteúdo, colocando a sua mensagem 
exatamente no meio da tela, sem distrações.

Anúncios Expansíveis
O anúncio expandirá a um tamanho pré-
determinado quando o usuário passar o mouse 
sobre este ou ao clicar neste.

Anúncios De Uma / Meia / Um 
Quarto De Página 
Estes anúncios irão carregar no meio da tela do 
usuário, na frente do conteúdo.

Skin
Marca o fundo de uma seção específica da 
Business Review Brasil com a sua mensagem 
em uma imagem estática que não pode  
ser clicada.

Large view
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1/3 Overlay

Oportunidades No Site 
Anúncios Em Vídeo
Vídeos estão se tornando mais comumente 
usados em toda a web, proporcionando aos 
anunciantes mais flexibilidade para levar a sua 
mensagem ao público desejado. Nossas ofertas 
incluem anúncios em vídeo Pré-Roll e opções de 
1/3 Overlay.

Pré-Roll 
O Pré-Roll é um anúncio de 15 segundos que 
aparece antes que um vídeo seja reproduzido. 
Quando o usuário clica em um vídeo para assistir, 
antes do vídeo iniciar, é exibido o seu anúncio. 

1/3 Overlay
O anúncio será exibido na parte inferior de 1/3 do 
player de vídeo enquanto o vídeo é reproduzido.
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Revista
Nossas revistas digitais estão 
disponíveis on-line e para 
iPad. Estamos constantemente 
melhorando a tecnologia 
por trás delas e trabalhando 
intensamente para dar ao  
leitor uma experiência única, 
que os faz retornar sempre. 
Todas as nossas revistas são 
oferecidas gratuitamente em 
várias plataformas.

Padrão De  
Anúncios Na Revista
Uma página inteira
Dupla página

Mais informações: advertise@wdmgroup.com
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Clique na cor para mudar a cor de seu carro.
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Revista
Anúncios Interativos Na Revista
Leve a sua mensagem para um nível elevado, 
utilizando nossas capacidades digitais. A 
publicidade interativa envolve o seu público, atrai 
a sua atenção e o entretém ao mesmo tempo.

Anúncios De Vídeo
Inclua um vídeo em seu anúncio, ou incorpore-o 
dentro do conteúdo da revista. Esta unidade 
permite que um anúncio impresso simples se 
torne um comercial envolvente dentro da revista.

Anúncios Interativos
Permite aos usuários a chance de mudar as 
características em seu anúncio, por exemplo 
através da escolha da cor do carro que estão 
buscando comprar, ou quais acessórios vão 
melhor com o terno novo.

17



Revista
Oportunidades  
De Conteúdo
As oportunidades de conteúdo 
oferecem uma maneira única 
de comunicar a sua mensagem 
como parte do conteúdo 
editorial da revista. Essas opções 
incluem Editorial Patrocinado e 
Publi-reportagem.

Publicidade No Player Da 
Revista
Não apenas você pode anunciar 
dentro da revista, mas você 
pode anunciar em torno dela, 
no visor digital do player da 
revista. Essas opções incluem 
o Reader Skin e Skyscrapers de 
160x600.

Skyscrapers  De 
160X600 
Todos os anúncios são não-
competitivos dentro do visor 
digital, para garantir que a sua 
mensagem seja ouvida.

Reader Skin 
Sobreponha o nosso Reader 
com sua criatividade e sua 

mensagem para uma impressão 
que vai durar o tempo que o 
usuário estiver na revista.

Editorial Patrocinado
Você trabalha com a equipe 
editorial para fornecer uma 
mensagem direta e orientada 
aos nossos leitores.

Publi-Reportagem
Um artigo de marca dentro 
da revista, que também será 
apresentado no site.

Skyscrapers De 
160X600 
Todos os anúncios são  
não-competitivos dentro do 
visor digital para garantir que  
a sua mensagem seja ouvida.

Reader Skin
Atraia o nosso leitor com sua 
criatividade e sua mensagem 
para uma impressão que vai 
durar o tempo que o usuário 
estiver na revista.

18
Site corporativo  |  www.wdmgroup.com

Mais informações: advertise@wdmgroup.com

http://www.wdmgroup.com
mailto:advertise@wdmgroup.com


Mídia Kit 2013

19



Mais informações: advertise@wdmgroup.com

A

20
Site corporativo  |  www.wdmgroup.com

mailto:advertise@wdmgroup.com
http://www.wdmgroup.com


Mídia Kit 2013

B

Oportunidades De News-
letter E E-Mail Marketing
Envie sua mensagem diretamente aos nossos 
leitores, ao invés de esperar que eles encontrem 
você. A Newsletter da Business Review Brasil é 
distribuída semanalmente para nossa mailing list, 
que cresce diariamente. Quer você queira atingir 
um público específico ou o nosso banco de 
dados inteiro, vamos personalizar a sua campanha 
para produzir o máximo de resultados.

E-Mail Marketing
Oferecemos serviços de e-mail marketing para 
todos os nossos clientes que possuem objetivos de 
marketing específicos. Para atingir seus objetivos, 
podemos visar seu público-alvo em indústria, 
território, setor de mercado, e muito mais. Nós 
também podemos lidar com todos os pedidos de 
geração de leads e desenvolvimento de micro site.

Anúncios Em Newsletters
Leaderboard  de 728x90
Skyscraper de 120x600
Skyscraper  de 160x600
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Aplicativo Para Ipad
Para os executivos em movimento, acesse 
a Business Review Brasil através do nosso 
aplicativo para iPad. Esta tecnologia de ponta 
mantém você atualizado, não importando 
onde você esteja.

Barra Lateral Do Reader
Anúncio BOX 320x480 
Este anúncio aparecerá ao lado da capa, 
quando a revista está aberta.

Publicidade Na Livraria
Leaderboard de 728x90
Esta unidade será colocada em  
cima da nossa estante dentro do  
aplicativo, onde os leitores  
escolhem qual tema querem ler  
ou fazer o download.
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Especificações De Anúncios
Linhas Gerais

• Todos os anúncios devem ser abertos em uma nova janela do navegador 
quando clicado.
• O áudio deve ser iniciado pelo usuário com um botão claro de on / off.
• Blocos de anúncios expansíveis devem ser iniciados pelo usuário.
• Unidades de anúncios flutuantes devem ter um botão claro e próximo da 
parte superior da unidade.
• DFP é usado para servir todas as unidades de anúncio do Grupo WDM.
• RoboMail é usado para servir todos os envios de Newsletters, bem como 
para servir as campanhas de e-mail do cliente.
• Todos os anúncios Rich Media devem ter uma versão GIF suplente da 
arte.
• Todos os anúncios são veiculados através de Java Script tags.

Tempo De Entrega
• Imagens padrão / Estáticas:
- Três dias úteis
• Rich Media:
- Cinco dias úteis
• Todos anúncios flutuantes 
• Todos anúncios de vídeo 
• Anúncio expansível 

Site corporativo  |  www.wdmgroup.com
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Rich Media
• Arquivos em Flash devem ser codificados corretamente para clique 
correto e rastreamento.
• Todos os arquivos de Flash devem ser enviados como um arquivo 
SWF acompanhados de back-up de GIF / JPG para serem exibidos para 
os usuários que não aceitam Flash.
• Um URL e imagem padrão clicáveis também devem ser fornecidos 
para cada bloco de anúncios SWF.

Especificações
1. Crie um botão invisível sobre a área que você quer que fique ativo/
clicável para os usuários.
2. Neste botão invisível, coloque a seguinte ação: on (release)
{GetURL (_level0.clickTAG, “_blank”);}
3. Exporte o SWF e teste abrindo o SWF e clicando na área “ativa” 
desejada. Se uma nova janela do navegador abrir com um clique, o 
anúncio foi codificado corretamente para rastreamento DFP. Atenção: o 
anúncio deve gerar uma nova janela do navegador.
4. Todos os anúncios intersticiais deve ter valor docpt=ist dentro da 
codificação para coordenar com tags de anúncio do DFP.

Especificações De Anúncios
Política De Criação De Anúncios

• O Grupo WDM tem a aprovação final para todos os anúncios.
• O Grupo WDM reserva o direito de remover uma propaganda das 
suas propriedades na web a qualquer momento por qualquer motivo.
• Alterações em uma campanha existente devem ser recebidas pelo 
menos 3 dias úteis antes da mudança tomar efeito.
• O Grupo WDM reserva o direito de terminar uma campanha a 
qualquer indicação de que não está sendo devidamente realizada.

Mídia Kit 2013
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Units Dimensions File Type Max Length (secs) Loops Max Size Max Size
     (GIF, JPG, PNG) (Flash) 
Magazine      
Full Page Ad 210mm x 297mm PDF, GIF, JPG and A4 static static N/A N/A
  click URL
DPS AD 420mm x 297mm A4 static static N/A N/A
Interactive Full Page 210mm x 297mm Flash - Action Script 2 *Email for additional specs      
Interactive DPS 420mm x 297mm Flash - Action Script 2 *Email for additional specs      
Skyscraper 160x600 GIF, Flash, Rich Media,  N/A 3 20kb 40kb 
  3rd Party/HTML
Reader Skin *Email for additional specs 

Website – Standard      
Rectangle 300x250 GIF, Flash, Rich Media,  :30 3 20kb 40kb
Leaderboard 728x90 3rd Party/HTML :30 3 25kb 40kb

Website – High Impact      
Interstitial 640x480 SWF (include clickTag),  :10 N/A 75kb 74kb
  JPG or GIF, and click URL
Full/Half/Quarter Page *Email for GIF, Flash, Rich Media,  :30 3 75kb 100kb
 additional specs 3rd Party/HTML
Expandable 728x90 to 728x270 SWF and back up image :15 3 40kb 80kb
 300x250 to 600x250 as JPG or GIF
Skin 1400x1050 GIF or JPG N/A N/A N/A N/A
:15 sec Intro & Pre Roll N/A beta tape or electronic 1 to 15 N/A N/A N/A
1/3 Overlay *Email for additional specs MPEG, QuickTime, or AVI

Newsletter      
Newsletter Leaderboard 728x90  GIF or JPG and click URL static static 25kb static
Newsletter Skyscraper 160x600/120x600  static static 25kb static

ipad      
Sideline Reader Ad 320x480 JPG/GIF/3rd Party static static 10kb static
Loading Page 320x480 JPG/GIF/3rd Party static static 10kb static
Library Ad 728x90 JPG/GIF/3rd Party static static 10kb static
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Nossa Missão
Inspirar, engajar e interagir com líderes 
empresariais de todo o mundo para 
mantê-los atualizados com as mais 
recentes notícias do seu setor, enquanto 
fornecendo essas informações usando 
tecnologia inovadora e novas formas de 
comunicação, como redes sociais.

Nossas diversas marcas de territórios 
têm como objetivo proporcionar 
líderes empresariais um local único 
para absorção de notícias atuais, 
estratégias relevantes e tendências de 
mercado, além de artigos interessantes 
e envolventes sobre gestão, liderança, 
marketing, tecnologia e inovação.

Nossos Produtos
Nossos canais e revistas online publicam 
o que há de mais relevante e atual 
na área de negócios, globalmente. 
Nós estamos dedicados a fornecer 
conteúdos envolventes, informativos e 
precisos através de portais interativos  
e dinâmicos.

Integridade editorial, design moderno e 
um formato envolvente nos diferenciam 
dos nossos concorrentes. Através da 
melhoria contínua e constante inovação, 
podemos garantir que nossa experiência 
para o leitor é a melhor possível.

As marcas de nossos territórios 

específicos oferecem aos líderes 
empresariais e executivos informações 
sobre negócios, empresas, 
personalidades influentes, situação das 
indústrias, e as últimas tendências em 
marketing e tecnologia. O conteúdo 
editorial é adquirido através do contato 
com executivos dos mais variados 
setores, que fornecem visão corporativa 
e detalhes de mercado, além de 
soluções e estratégias de cada  
segmento abordado. 

Todos os dias, nós nos propomos 
a gerar, reunir e editar as mais 
envolventes, interessantes e relevantes 
informações de cada o território  
que cobrimos.

Nossa perspectiva global
Business Review América do Norte
Business Review Europa
Business Review África
Business Review América Latina
Business Review Brasil

Nossos Clientes
Nossa equipe de Pesquisadores e 
Diretores de Conteúdo continuamente 
buscam pelas maiores, mais bem 
sucedidas e mais inovadoras 
empresas do mundo todo. A partir 
daí, oferecemos aos nossos clientes a 
oportunidade de mostrar as suas mais 
recentes realizações e apresentar as 
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últimas tendências de suas indústrias 
através de uma variedade de plataformas 
online. Damos aos nossos clientes as 
ferramentas que eles precisam para 
construir e manter um Digital  
Footprint profissional.

Nossos Leitores
O Grupo WDM revolucionou a 
maneira pela qual absorvemos notícias 
e informações. Nosso canal é interativo 
e envolvente o que significa que você 
pode compartilhar notícias com seus 
pares e também criar conteúdo. As 
marcas de nossos territórios atraem 
o público de tomadores de decisão, 
líderes e executivos, com um interesse 
profissional em cada território abordado.

Nossa Equipe
Sabemos que, ao cumprirmos nossas 
promessas em cada uma destas áreas, 
nós compartilhamos o sucesso que 
fornece ao nosso fundador Glen 
White e cada um dos membros do 
Grupo WDM o entusiasmo de sempre 
buscar a melhoria contínua através 
do nosso portfólio de produtos. Cada 
departamento trabalha de forma 
coesa para alcançar um produto final 
profissional e de qualidade, para que 
nossos leitores possam apreciar, para 
que nossos clientes possam utilizar e 
para que os nossos funcionários possam 
sentir orgulho em criar.

Nossos editores, especializados em seus 
territórios, trabalham incansavelmente 
para reunir, editar e gerar notícias atuais 
e relevantes.

Perspectiva Global das Marcas
Nossas marcas de territórios são 
inovadoras, com visão de futuro em 
publicações digitais, e sites que visam 
trazer aos executivos e profissionais as 
mais recentes notícias, informações e 
tendências de seu território de interesse. 

Com o objetivo de informar, envolver, 
educar e interagir com empresários 
e profissionais, as marcas dos nossos 
territórios olham em profundidade para 
as relações entre os países, comércio e 
turismo, como também suas indústrias 
importantes e de sucesso, incluindo as 
histórias e lições a serem aprendidas  
em negócios.

Com uma presença física em várias 
das maiores economias do mundo, as 
nossas marcas de territórios estão a par 
de notícias e desenvolvimentos que 
ocorrem a todo o momento. 

Nosso objetivo é de não só promover 
a nós mesmos, mas também nossos 
clientes e parceiros, utilizando as mais 
modernas e atualizadas técnicas digitais.
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Abril Businessfriend Sistema De Pagamentos Hardware Redes Sociais  Dicas De Segurança Em 
    Para Empresas Sistemas De Pagamento

Maio Ceos De Empresas  Sociedades Em Negócios Telecoms Crm Social  Ceos Brasileiros 
 Inovadoras

Junho Rsc (Responsabilidade Patentes E Comércio Saas Social Customer Service Maiores Empresas 
 Social Corporativa) Internacional

Julho Start Ups Brasileiras Capital  Humano Cloud Computing Gestão De Marcas Mbas 
    Corporativas

Agosto Coaching Líderes  Estados Com Maiores Novas Tecnologias Estratégias Em Franquias 
  Incentivos Fiscais Em Energia Mídias Sociais

Setembro Negócios Em Família Como Obter Capital Novas Tecnologias Business Blogging Business Apps 
   Em Fabricação

Outubro Mulheres Nos Negócios Estratégias De Crescimento Novas Tecnologias Marketing Em   Carros Dos Executivos 
   Em Alimentos Mídias Sociais

Novembro Amazon No Brasil Bolsa De Valores E Ipos Novas Tecnologias Businessfriend Para Startups 
   Em Logística Profissionais

Dezembro Filantropia Fusões E Aquisições Novas Tecnologias Ferramentas De Busca Acessórios Para 
   Em Construção Para Marketing Executivos

Janeiro Google Gestão De Riscos Software De Negócios Microblogging Redes Sociais
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Contato
5901 Priestly Drive  
Suite 300
Carlsbad, CA 92008
 

Para mais informações:  
Lee Harris  
Director of Media Sales
Tel: 760.579.7875
Cell: 858-847-5026 
Lee.Harris@wdmgroup.com

Site corporativo  |  www.wdmgroup.com

Mais informações: advertise@wdmgroup.com

mailto:Lee.Harris@wdmgroup.com
http://www.wdmgroup.com
mailto:advertise@wdmgroup.com

