
ANUNCIE
NA 4ª CAPA DA
DIREITO & 
CONDOMÍNIO

PÚBLICO-ALVO

Síndicos, administradores, 
condôminos, membros 
do conselho, entidades 
representativas, empresas
de cobrança e
administradoras
de condomínio.



Quem reside em condomínio sabe que 
conviver com outras pessoas no mesmo 
espaço de moradia demanda um certo
jogo de cintura, tranquilidade e muito 
respeito mútuo.

A necessidade de uma convivência 
harmoniosa entre síndico e condôminos 
foi o que motivou a criação da Direito & 
Condomínio. Uma revista de distribuição 
gratuita e uma publicação consolidada da 
Editora Bonijuris, que desde 1989 edita, 
pesquisa e publica conteúdos da mais 
alta seriedade nos campos do direito. Ela 
representa o nosso grande objetivo que é:

LEVAR A MELHOR INFORMAÇÃO 
JURÍDICA A UM PÚBLICO MAIS 
ABRANGENTE, LIGADO OU NÃO 
AO MUNDO JURÍDICO.

A DC descomplica os documentos legais 
e jurídicos sobre condomínio e transforma 
esse importante conteúdo em uma leitura 
mais agradável e compreensível. O dia a dia 
do condomínio é analisado por especialistas, 
mas sem juridiquês.

Graças a isso, a nossa publicação tem a 
abrangência que você precisa para atingir
o seu público-alvo de uma maneira eficaz
e muito positiva. 

Traga sua empresa para a nossa revista.
Será um prazer tê-lo junto a nós!

Olga Maria Krieger 
Coordenadora editorial

Luiz Fernando de Queiroz
Editor-chefe

COM A
PALAVRA,
A EDITORA



INFORMAÇÕES
TÉCNICAS E
ABRANGÊNCIA

PÚBLICO-ALVO
Síndicos, administradores, condôminos, 
membros do conselho condominial, 
entidades representativas, empresas de 
cobrança e administradoras de condomínio.

CLASSE ECONÔMICAS
A, B e C.

CIRCULAÇÃO
Nacional dirigida
(com distribuição gratuita)

PERIODICIDADE
Trimestral:
Fevereiro . Maio . Agosto . Novembro

DESCRIÇÃO TÉCNICA
Cores: 4/4
Formato aberto: 406 x 275mm
Formato fechado: 203 x 275mm
Capa: papel couché fosco 150gr
Miolo: papel couché fosco 90gr
Acabamento: corte reto e grampeado
Quantidade de páginas: 20

ESPECIFICAÇÕES
PARA OS ANÚNCIOS
Os arquivos fechados
devem ser enviados:
Com sangria de 5mm em todos os lados
Em formato PDF
Nas cores CMYK
Com 300 dpi de resolução



4ª CAPA COM 
PUBLICIDADE

 Sua empresa veicula anúncio na 4ª capa 
e recebe os exemplares adquiridos para 
distribuir para quem quiser e da forma 
que desejar.

 VANTAGENS:
• Ideal para ações de prospecção, feiras, 

congressos, eventos ou para fidelização 
de clientes. 

• Conquiste seus clientes. A Direito 
& Condomínio é colecionável e trata 
de assuntos do interesse do leitor.

• Receba a versão digital com a sua 
publicidade para encaminhar por e-mail 
ou divulgar nas redes sociais. 

• A distribuição é feita pela sua empresa e 
assim é você que define para quem mandar. 
Porém, se desejar, nos encarregamos da 
distribuição para mailing qualificado do setor 
condominial. (Preço e condições sob consulta)

 Caso sua empresa não tenha o anúncio 
para veicular podemos cuidar da criação. 
Confira os detalhes na página 6.



MAIS 
POSSIBILIDADES DE 
PUBLICIDADE

 Além da 4ª capa sua empresa 
também pode veicular publicidade 
na 2ª e 3º capa da publicação.

 Consulte os valores com 
o representante.

2ª CAPA

ÚLTIMA 
PÁGINA

3ª CAPA

1ª PÁGINA



QUANTIDADES
E VALORES PARA 
4ª CAPA DIRIGIDA

EXEMPLARES 
(POR EDIÇÃO)

CUSTO
(POR EDIÇÃO)

CUSTO PARA 
4 EDIÇÕES ANUAIS

VALOR DA PARCELA 
(PARA AQUISIÇÃO DE 4 EDIÇÕES)

100 R$ 450,00 R$ 1.800,00 12 DE R$ 150,00 

250 R$ 900,00 R$ 3.600,00 12 DE R$ 300,00

500 R$ 1.650,00 R$ 6.600,00 12 DE R$ 550,00

750 R$ 2.250,00 R$ 9.000,00 12 DE R$ 750,00

1.000 R$ 2.700,00 R$ 10.800,00 12 DE R$ 900,00

*FRETE GRÁTIS PARA SUL E SUDESTE

É possível a compra de apenas uma edição ou das 4 edições 
anuais. Optando pelas 4 edições o custo total pode ser dividido em 
12 parcelas e sua empresa ganha a criação do anúncio de cortesia.

Para a editora providenciar a criação 
do seu anúncio basta sua empresa enviar 
a logo em vetor, nos formatos PDF, Ai ou 
CDR (Coreldraw) e uma breve descrição 
do que gostaria para o anúncio.

203 x 275mm

4ª CAPA CAPA



MAIORES 
INFORMAÇÕES

Acompanhe nossas redes sociais: 
direitoecondominio

Conheça a versão digital da revista. 
www.editorabonijuris.com.br/revistadireitoecondominio

www.editorabonijuris.com.br

COMERCIAL

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


