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Comprove o amplo alcance e a eficiência
de atingir novos clientes, anunciando
na Revista Werner News.
Através desta mídia, o seu cliente
em potencial terá total envolvimento
e impacto com seu negócio, pois a
Revista Werner News proporciona uma
experiência única para a mulher de hoje.
Abordando em suas seções uma grande
variedade de assuntos, como os novos
cortes e colorações da estação, a Revista
Werner News ainda traz inspirações,
reflexões e soluções para a mulher que
desempenha múltiplos papéis e que está
em busca de amor, família, carreira,
moda, lazer e além de tudo beleza.

Innovant
editora
A rede Werner tem nas mãos dos seus profissionais,
suas maiores glórias, conquistas e responsabilidades.
E por conta disso, sabe a real importancia, de ter o seu
produto editorial entregue as melhores mãos do mercado
editorial: a INNOVANT Editora. Nosso grupo editorial
atua em diferentes frentes deste mercado: revistas
de banca e assinantes, revistas customizadas, coleções
de fascículos, livros, álbuns de figurinhas... Ao longo
destes 37 anos, produzimos para os mais diversificados
segmentos. Também estamos associados com as grandes
editoras da Europa, Estados Unidos e América Latina.
Somos responsáveis pela venda de 120 coleções. Estes
colecionáveis formam um capítulo a parte da nossa
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Olá!

história. Trouxemos de volta para os consumidores
brasileiros o prazer pelos fascículos: música, história,
entretenimento, natureza, esporte, moda, beleza e
produtos infantis: vendemos mais de 150 milhões de
exemplares. Para os próximos meses, a INNOVANT
chega às bancas com produtos licenciadas pelo UFC
e uma revista especializada em MMA, apostando forte
no crescimento do esporte que vem ganhando o mundo.
Werner News, Mulher Brasileira e Fértil atuam em três
segmentos diferentes, mas todos destinados ao público
feminino. E se é para falar com ELAS, nada melhor que
conversar sobre beleza. Por isso, a revista WERNER se
tornou uma das maiores publicações de beleza do Brasil.
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Werner News, Mulher Brasileira e Fértil
são publicações que atuam em diferentes
segmentos, mas todas destinadas ao
público feminino, assim como a coleção
Perfumes das Princessas Disney, que
“conversa” com as pequenas. Cuidamos
da beleza delas desde os primeiros anos!
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Tendências de
moda e beleza

Personalidades
Nomes como Paola Oliveira, Luana Piovani, Raica Oliveira, Fiorella Mattheis, entre outras
celebridades tops do momento, já ilustraram as capas das nossas edições.

Looks e produtos
Dicas de looks montados e produções completas,
com referências em produtos da melhor qualidade.
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A revista Werner News é um verdadeiro guia de
tendências da estação, que busca apresentar um estilo
de vida chique, prático e charmoso, como as mulheres

que frequentam as lojas Werner. Gastronomia, cultura,
viagens e entretenimento são alguns dos temas que
aliados à estética da moda e beleza transformam a
revista Werner News em uma mídia obrigatória para
quem deseja conversar com o universo feminino.
E, com certeza, ninguém conversa mais com as mulheres
do que nós! De mulheres, a rede Werner entende.
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A revista Wener News transforma a exclusividade das
novas coleções, baseadas nas tendências mundiais
de beleza, moda e sofisticação, em páginas de revista.
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Target

150 mil clientes por mês
Sua marca presente em 50 lojas
Pessoas antenadas com as novidades do mercado
de moda e beleza. Formadores de opinião, com alto
nível de conhecimento.
Toda a exclusivdade da coleção Werner
baseada nas tendências mundiais, beleza,
moda, gastronomia, cultura, viagem, estética e
celebridades. Com linguagem prática e objetiva,
a revista Werner News informa aos leitores as
novidades da empresa, moda e produtos. Sempre
com a consultoria dos melhores profissionais!
A presença de personalidades gera empatia e
credibilidade com o nosso público. Um excelente canal
de comunicação que aproxima a marca do anunciante
e agrega valor ao seu produto.

Grandes parceiros investem
Client : CLUB MED
LOGO CLUB MED QUADRI
Date : 18/02/05
Responsable : ELIE HASBANI
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SANTA

de representatividade entre
as mulheres das classes A/B

CECÍLIA

Tiragem: 30.000 exemplares
periodicidade: semestral
abril: Outono/inverno setembro: Primavera/verão
publicação online: Acesso
ilimitado na internet pelo
site werner coiffeur

distribuição impressa:
regiões sudeste e sul
(rj, sp, mg, es, rs e sc)
internacional: angola
estrutura: 100 páginas,
lombada quadrada
papel: couchê brilho 170g,
verniz uv total
miolo: couchê brilho 115g

formato:
fechado: 20,2 x 26,6 cm
aberto: 40,4 x 26,6 cm

A ARTE dos anúncios deve ser entregue conforme especificações:
1. O
 s arquivos enviados para veiculação deverão conter, obrigatoriamente,
marca de corte com sangria de 5mm;
2. Manter uma área de segurança de no mínimo 5mm da marca de corte para textos,
assinaturas, logotipos e partes importantes da imagem;
3. Todos os arquivos deverão ser entregues em CMYK com imagens em 300dpis nos
formatos .jpg (qualidade máxima) ou .pdf;
4. O limite máximo de carga de tinta (total ink) não poderá ultrapassar 320%;
5. Textos e/ou ilustrações em preto (K), quando sobre imagens ou fundos coloridos,
deverão ser necessariamente aplicados com a função “overprint”.

página dupla
e capa dupla

20,2 cm

26,6 cm

26,6 cm

40,4 cm

páginas
e capas
simples

Condições de
pagamentos e reservas
Innovant editora ltda.
telefones:
(21) 2491-3747
(21) 2493-1111
(21) 2491-3781
Marketing Werner Coiffeur
Suzy Moraes
suzy.moraes@wernercoiffeur.com.br
Patricia Macedo
patricia.macedo@wernercoiffeur.com.br
Telefone: (21) 2546-3421 / 3425

