


A Editora Bonijuris foi 
fundada, no final da década 
de 80, para ampliar a 
linha editorial do Instituto 
de Pesquisas Jurídicas 
Bonijuris e continuar 
disseminando a cultura 
no país. Desde o início, a 
Editora segue a filosofia de 
que menos é mais: poucos 
títulos publicados por ano, 
porém todos editados em 
busca à perfeição, com 
atendimento customizado 
aos autores e atenção 
mais do que especial ao 
nosso prestigiado leitor.

A PUBLICAÇÃO 
DE OBRAS 
DA MAIS ALTA 
QUALIDADE É A 
NOSSA MARCA 
REGISTRADA. 

A REVISTA 
BONIJURIS É O 
CANAL PERFEITO 
PARA ATINGIR 
UM PÚBLICO 
SEGMENTADO E 
FORMADOR DE 
OPINIÃO.

Não é diferente com a 
Revista que leva o nome 
da Editora. A Revista 
Bonijuris chega ao 
seu ano 33 ainda mais 
atenta às demandas 
do público e ao cenário 
atual brasileiro, cada 
vez mais complexo. Nos 
últimos anos, ampliamos 
a tiragem, abrimos 
espaços diversificados 
para os anunciantes e 
atualizamos o projeto 

gráfico e o conteúdo. A 
cada edição buscamos 
implementar melhorias 
para a evolução constante 
da publicação - uma das 
poucas independentes 
no país. Em sua grande 
maioria as revistas 
jurídicas brasileiras ou 
são acadêmicas ou estão 
ligadas ao governo federal.

Dito isso, afirmo sem 
sombra de dúvidas que a 
Revista Bonijuris é o canal 
perfeito para você atingir 
um público segmentado 
e formador de opinião em 
todo o país. Acompanhe 
nas próximas páginas o 
detalhamento do público-
alvo, formatos e valores. 
Seu anúncio é sempre 
muito bem-vindo!

O editor

Luiz Fernando de Queiroz 
Editor-chefe



Advogados, juízes, desembargadores, 
promotores, ministros, procuradores, 
professores de direito, juristas, 
formadores de opinião, executivos e 
presidentes de empresas e associações.

Público-alvo

Classes 
A e B+

60% homens 
40% mulheres

Idade de 
25 a 70 anos

O que 
consomem?
Literatura especializada, 
automóveis, tecnologia, 
decoração, viagens, 
produtos e serviços. 
Investem em imóveis, 
aplicações financeiras, 
consultorias e em cursos 
de aprimoramento 
profissional e acadêmico.

Com o que se 
preocupam?
Política, saúde, educação, 
lazer, qualidade de vida, 
planejamento, economia, 
finanças, meio ambiente, 
futuro e segurança.



Abrangência

Tiragem de 
5 mil exemplares 

Circulação bimestral
FEVEREIRO . ABRIL . JUNHO 
AGOSTO . OUTUBRO . DEZEMBRO

Cobertura e 
Distribuição Nacional

12%

SÃO PAULO

27%

DEMAIS ESTADOS

PARANÁ

25%

MINAS GERAIS

12%

12%

RIO DE JANEIRO

12%

SANTA CATARINA



Informações 
técnicas

Descrição 
da revista
Cores: 4/4 
Formato aberto: 360 x 245mm 
Formato fechado: 180 x 245mm 
Capa: couché fosco 250gr 
Miolo: couché fosco 80gr 
Acabamento: lombada quadrada

Quantidade 
de páginas
260

Especificações
Os arquivos fechados dos  
anúncios devem ser enviados:

• Com sangria de 5mm de todos os lados

• Com margem de segurança de 13mm 

• Em formato PDF

• Sem marcas de corte

• Com 300 dpi de resolução

• Nas cores CMYK

Exemplo de como 
criar um arquivo

Página 180 x 245mm

Tamanho final do seu 
arquivo 190 x 255mm 
(com a sangria de 5mm)

154 x 219mm é a área 
dentro da margem de 
segurança



Formatos



Página
dupla

2ª capa
360 x 245mm
O anúncio ocupa a segunda
capa e a terceira página.

VALOR: R$ 5.887,00

Interna
360 x 245mm
VALOR: R$ 4.573,00

*Valor por edição.



Página
inteira

3ª capa
180 x 245mm
VALOR: R$ 3.285,00

Interna
180 x 245mm
VALOR: R$ 2.614,00

4ª capa
180 x 245mm
VALOR: R$ 4.509,00

*Valor por edição.



Outros
formatos

Meia página
180 x 130mm
VALOR: R$ 1.888,00

Lateral
47 x 210mm
VALOR: R$ 689,00

Rodapé
180 x 75mm
VALOR: R$ 799,00

*Valor por edição.



Mais 
informações

COMERCIAL

comercial@bonijuris.com.br 
0800 645 4020 • 41 3323 4020
www.editorabonijuris.com.br

Acompanhe 
nossas redes sociais:

bonijuriseditorabonijuris


