MÍDIA KIT
DEZEMBRO 2018

Uma plataforma
multimídia que mostra o
estilo de vida do Estado
de forma leve e inovadora

A Versar está presente não só
no jornal impresso dos
fins de semana, mas também
no digital, entregando
conteúdos diariamente

Abordamos os
assuntos que fazem
parte do cotidiano
dos nossos leitores

MODA

TENDÊNCIAS

CARREIRA

RELACIONAMENTOS

GASTRONOMIA

ARQUITETURA

VIAGEM

BELEZA

COM QUEM
FALAMOS?

MÔNICA

FERNANDO

+ 50 | A+
Acessa impresso e
digital. Busca dicas
de moda, decoração
e gastronomia

+ 30 | AB+
Busca dicas de
gastronomia, tendências
e bons lugares a frequentar
e viajar

CAMILA

ROBERTA

+ 25 | AB
Busca dicas DIY,
carreira, inovação,
moda, gastronomia e
arquitetura

+ 35 | AB
Acessa impresso e
digital. Busca dicas
de comportamento,
família e carreira

Impactamos (on+off)
mais de 183 mil pessoas,
por final de semana

FONTE: MÉTRICA DE PROJEÇÃO DE IMPACTO DA ANJ BASEADO NO IVC DE DEZEMBRO DE 2018 | SÁBADO |
CIRCULAÇÃO PAGA IMPRESSA (DC: 19.748 | AN: 6.638 | JSC: 6.143)* NÚMERO DE PESSOAS QUE LEEM O
MESMO JORNAL IMPRESSO (3,14) + CIRCULAÇÃO PAGA SOMENTE DIGITAL (DC: 4.143 | AN: 1.007 | JSC: 855) +
GOOGLE ANALYTICS: MÉDIA DE USUÁRIOS ÚNICOS POR FINAL DE SEMANA (VERSAR: 74.938).

Contamos com um núcleo de
profissionais com expertise no
bom jornalismo e na produção de
conteúdo relevante, associado a
marcas de credibilidade

ANA PAULA
BITTENCOURT
EDITORA

Na NSC Comunicação,
atuou como editora-chefe
do Jornal Hora de Santa
Catarina e coordenadora de
produção do Diário
Catarinense..

ANA PAULA
BITTENCOURT

MARTHA
MEDEIROS

EDITORA

COMPORTAMENTO

Na NSC Comunicação,
atuou como editora-chefe
do Jornal Hora de Santa
Catarina e coordenadora de
produção do Diário
Catarinense..

Martha é escritora e cronista
best-seller com livros
adaptados para a TV e
cinema. Escreve sobre o
cotidiano, o dia a dia e
temas de interesse comum.

ANA PAULA
BITTENCOURT

MARTHA
MEDEIROS

CAMILLE
REIS

EDITORA

COMPORTAMENTO

ESTILO E COMPORTAMENTO

Na NSC Comunicação,
atuou como editora-chefe
do Jornal Hora de Santa
Catarina e coordenadora de
produção do Diário
Catarinense..

Martha é escritora e cronista
best-seller com livros
adaptados para a TV e
cinema. Escreve sobre o
cotidiano, o dia a dia e
temas de interesse comum.

É conectada com as
tendências de
comportamento
mundiais e circula nos
eventos mais desejados
de Santa Catarina.

ANA PAULA
BITTENCOURT

MARTHA
MEDEIROS

CAMILLE
REIS

ROBETA
DALSENTER

EDITORA

COMPORTAMENTO

ESTILO E COMPORTAMENTO

GASTRONOMIA

Na NSC Comunicação,
atuou como editora-chefe
do Jornal Hora de Santa
Catarina e coordenadora de
produção do Diário
Catarinense..

Martha é escritora e cronista
best-seller com livros
adaptados para a TV e
cinema. Escreve sobre o
cotidiano, o dia a dia e
temas de interesse comum.

É conectada com as
tendências de
comportamento
mundiais e circula nos
eventos mais desejados
de Santa Catarina.

Ela aponta as principais
tendências da gastronomia, dá
dicas para receber em casa,
entrevistas profissionais da
área e revela receitas fáceis e
práticas.

ANA PAULA
BITTENCOURT

MARTHA
MEDEIROS

CAMILLE
REIS

ROBETA
DALSENTER

MARCOS
PIANGERS

EDITORA

COMPORTAMENTO

ESTILO E COMPORTAMENTO

GASTRONOMIA

COMPORTAMENTO

Na NSC Comunicação,
atuou como editora-chefe
do Jornal Hora de Santa
Catarina e coordenadora de
produção do Diário
Catarinense..

Martha é escritora e cronista
best-seller com livros
adaptados para a TV e
cinema. Escreve sobre o
cotidiano, o dia a dia e
temas de interesse comum.

É conectada com as
tendências de
comportamento
mundiais e circula nos
eventos mais desejados
de Santa Catarina.

Ela aponta as principais
tendências da gastronomia, dá
dicas para receber em casa,
entrevistas profissionais da
área e revela receitas fáceis e
práticas.

O catarinense, escreve
sobre comportamento
com foco na paternidade e
as mudanças que essa
realidade impacta na vida
do casal.

BETO
BARREIROS
GASTRONOMIA

Beto, representante da
cultura da Ilha de SC,
apresenta suas
receitas, além dicas de
produtos e tendências.

BETO
BARREIROS

RENATA
DIEM

GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

Beto, representante da
cultura da Ilha de SC,
apresenta suas
receitas, além dicas de
produtos e tendências.

Fotógrafa e blogueira de
gastronomia, a catarinense
aborda as tendências da
gastronomia sobre o viéis
comportamental.

BETO
BARREIROS

RENATA
DIEM

SANDRO
CLEMES

GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

DECORAÇÃO E
ARQUITETURA

Beto, representante da
cultura da Ilha de SC,
apresenta suas
receitas, além dicas de
produtos e tendências.

Fotógrafa e blogueira de
gastronomia, a catarinense
aborda as tendências da
gastronomia sobre o viéis
comportamental.

Designer de formação,
Sandro traz as novidades com destaque para dicas de
décor - que são
tendência.

BETO
BARREIROS

RENATA
DIEM

SANDRO
CLEMES

LUCCA
KOCH

GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

DECORAÇÃO E
ARQUITETURA

MODA E TENDÊNCIAS

Beto, representante da
cultura da Ilha de SC,
apresenta suas
receitas, além dicas de
produtos e tendências.

Fotógrafa e blogueira de
gastronomia, a catarinense
aborda as tendências da
gastronomia sobre o viéis
comportamental.

Designer de formação,
Sandro traz as novidades com destaque para dicas de
décor - que são
tendência.

Carioca radicado em SC, o
blogueiro de moda masculina,
aborda a moda para toda a
família com dicas rápidas de
estilo e tendências.

BETO
BARREIROS

RENATA
DIEM

SANDRO
CLEMES

LUCCA
KOCH

VANESSA
TOBIAS

GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

DECORAÇÃO E
ARQUITETURA

MODA E TENDÊNCIAS

AUTOAJUDA E
EMPREENDEDORISMO

Beto, representante da
cultura da Ilha de SC,
apresenta suas
receitas, além dicas de
produtos e tendências.

Fotógrafa e blogueira de
gastronomia, a catarinense
aborda as tendências da
gastronomia sobre o viéis
comportamental.

Designer de formação,
Sandro traz as novidades com destaque para dicas de
décor - que são
tendência.

Carioca radicado em SC, o
blogueiro de moda masculina,
aborda a moda para toda a
família com dicas rápidas de
estilo e tendências.

A catarinense, uma da mais
conhecidas life coach do país, vai
abordar temas como autoajuda,
empreendedorismo, finanças,
família, carreira, sucesso e futuro

CAROL BANDEIRA E
SILVIA OZCARIZ
NUTRIÇÃO

Nutricionistas
especialistas em Nutrição
Materno Infantil. Mamães
de 3 (Sim! 3 filhos cada
uma) Sócias, Amigas,
Docentes, Pesquisadoras
e juntas são
“Em família Nutrição
Afetiva!”

CAROL BANDEIRA E
SILVIA OZCARIZ

LISE
CRIPPA

NUTRIÇÃO

MODA E COMUNICAÇÃO

Nutricionistas
especialistas em Nutrição
Materno Infantil. Mamães
de 3 (Sim! 3 filhos cada
uma) Sócias, Amigas,
Docentes, Pesquisadoras
e juntas são
“Em família Nutrição
Afetiva!”

Jornalista, pós-graduada em
Moda e também em
Marketing. Com uma sólida
trajetória no Estado, atua
com ênfase em gestão de
comunicação e moda.
Comanda a plataforma Lise
Crippa, que inclui site,
instagram, facebook, twitter
e snapchat.

CAROL BANDEIRA E
SILVIA OZCARIZ

LISE
CRIPPA

LUISA
AGUIAR

NUTRIÇÃO

MODA E COMUNICAÇÃO

SAÚDE DA MULHER

Nutricionistas
especialistas em Nutrição
Materno Infantil. Mamães
de 3 (Sim! 3 filhos cada
uma) Sócias, Amigas,
Docentes, Pesquisadoras
e juntas são
“Em família Nutrição
Afetiva!”

Jornalista, pós-graduada em
Moda e também em
Marketing. Com uma sólida
trajetória no Estado, atua
com ênfase em gestão de
comunicação e moda.
Comanda a plataforma Lise
Crippa, que inclui site,
instagram, facebook, twitter
e snapchat.

Especialista em Ginecologia e
Obstetrícia pela AMB,
especialista em
Uroginecologia pela Unifesp
professora da disciplina
Materno Infantil da
Universidade do Sul de Santa
Catarina e proprietária junto
com a Dra Raquel Aguiar da
Clínica Urogine

CAROL BANDEIRA E
SILVIA OZCARIZ

LISE
CRIPPA

LUISA
AGUIAR

LIDIANE
AMARAL

NUTRIÇÃO

MODA E COMUNICAÇÃO

SAÚDE DA MULHER

ESTÉTICA E BELEZA

Nutricionistas
especialistas em Nutrição
Materno Infantil. Mamães
de 3 (Sim! 3 filhos cada
uma) Sócias, Amigas,
Docentes, Pesquisadoras
e juntas são
“Em família Nutrição
Afetiva!”

Jornalista, pós-graduada em
Moda e também em
Marketing. Com uma sólida
trajetória no Estado, atua
com ênfase em gestão de
comunicação e moda.
Comanda a plataforma Lise
Crippa, que inclui site,
instagram, facebook, twitter
e snapchat.

Especialista em Ginecologia e
Obstetrícia pela AMB,
especialista em
Uroginecologia pela Unifesp
professora da disciplina
Materno Infantil da
Universidade do Sul de Santa
Catarina e proprietária junto
com a Dra Raquel Aguiar da
Clínica Urogine

Esteticista e empresária, ao
longo dos 15 anos que atua na
área da estética e beleza,
desenvolveu diversos
tratamentos com o objetivo
de trazer resultados
satisfatórios e que ajudem a
melhorar a autoestima da
mulher.

CAROL BANDEIRA E
SILVIA OZCARIZ

LISE
CRIPPA

LUISA
AGUIAR

LIDIANE
AMARAL

PAULA
GEORG

NUTRIÇÃO

MODA E COMUNICAÇÃO

SAÚDE DA MULHER

ESTÉTICA E BELEZA

GASTRONOMIA

Nutricionistas
especialistas em Nutrição
Materno Infantil. Mamães
de 3 (Sim! 3 filhos cada
uma) Sócias, Amigas,
Docentes, Pesquisadoras
e juntas são
“Em família Nutrição
Afetiva!”

Jornalista, pós-graduada em
Moda e também em
Marketing. Com uma sólida
trajetória no Estado, atua
com ênfase em gestão de
comunicação e moda.
Comanda a plataforma Lise
Crippa, que inclui site,
instagram, facebook, twitter
e snapchat.

Especialista em Ginecologia e
Obstetrícia pela AMB,
especialista em
Uroginecologia pela Unifesp
professora da disciplina
Materno Infantil da
Universidade do Sul de Santa
Catarina e proprietária junto
com a Dra Raquel Aguiar da
Clínica Urogine

Esteticista e empresária, ao
longo dos 15 anos que atua na
área da estética e beleza,
desenvolveu diversos
tratamentos com o objetivo
de trazer resultados
satisfatórios e que ajudem a
melhorar a autoestima da
mulher.

Criadora do Instagram
@eatfloripa e estudante de
marketing. Ama gastronomia,
bom papo e descobrir
novidades. Adora trocar
experiências e escrever sobre
lugares inspiradores.

Para falar com toda
Santa Catarina, fale com a
empresa de comunicação
líder no Estado.

www.revistaversar.com.br

