direto ao
assunto

O Grupo Glamurama é especialista em ativação de marcas
por meio de um conteúdo editorial único, além de eventos
especiais para públicos selecionados. Sob o olhar de Joyce
Pascowitch, uma das mais premiadas jornalistas do Brasil,
tem quatro braços principais: o portal Glamurama, no ar desde 2000, uma referência internacional; as revistas mensais
J.P e PODER e as sazonais Modo de Vida e Moda; a área de
eventos que cria o conceito e viabiliza ativações de marcas
tanto para os eventos proprietários do Grupo, como eventos tailor made para os parceiros; e a menina dos olhos, as
redes sociais que fazem barulho e movimentam centenas
de milhares de seguidores fiéis. Um raro caso de pool de comunicação a se tornar influenciador digital por imprimir um
olhar sofisticado e original. O Glamurama também se destaca pelos projetos especiais em crossmedia e multiplataforma que aproveitam todo o potencial de suas marcas consagradas para customizar as inserções de cada marca.

joyce
pascowitch
Joyce Pascowitch foi editora e publisher da Revista do “Gallery Around”, que depois mudou o
nome para “A-Z”, um sucesso editorial dos anos
80 que foi comprado pela Editora Abril em 1990.
Em 1986, ela foi contratada para assinar a coluna
da segunda página do caderno Ilustrada do jornal Folha de São Paulo, que logo se tornou a área
mais nobre do jornal. A Coluna da Joyce fez escola e até hoje é considerada um marco na transição do velho colunismo social para o atual foco
jornalístico e abordagem de comportamento em
que se transformaram as colunas.
Ainda nos 1980, iniciou sua carreira na televisão em um telejornal da TV Bandeirantes, o Jornal de Vanguarda, apresentado por Doris Giesse
e com participação de William Bonner, Ricardo
Boechat, Paulo Leminski e vários outros grandes
nomes, além da própria Joyce.
Nos anos 1990, enquanto assinava a coluna mais
lida do Brasil, voltou à TV no SBT como comentarista do Jornal do SBT. Algum tempo depois , final dos
anos 90, foi contratada pela Globonews, onde ficou
no por 8 anos fazendo comentários no Jornal das
10, o principal da emissora.

Em 1999, foi contratada a peso de ouro pela Editora Globo para assinar uma nova Coluna da Joyce na
recém-lançada revista Época. Em 2004 foi convidada a acumular o cargo de diretora de redação da revista “Quem”, que não ia bem. Joyce comandou a revista até 2006, época em que esta se tornou um dos
principais produtos da Editora Globo. Além disso, é
autora de quatro livros: Poder, Estilo & Ócio (2015),
De alma leve: sutilezas do cotidiano (2005), Avental
(1999) e Fotossíntese: 13 anos de coluna (1999).
Em 2000, nasce o portal de internet IG e Joyce
Pascowitch é convidada a lançar um site sobre comportamento para integrar o conteúdo do portal. É
lançado o Glamurama, que logo se torna um ícone
de comportamento. Em 2006, com o sucesso do
site, Joyce Pascowitch decide lançar uma revista
própria que leva seu nome. Nasce assim a Editora
Glamurama. Em 2008, surge o segundo título, “Poder”. “Modo de Vida” é lançada no mesmo ano e, em
2010, surge a revista “Moda”. Em 2015, a TV Glamurama desponta com quadros que incluem o “Que
Loucura É Essa?”, em que Joyce entrevista personagens diversos, sucesso imediato. Hoje, o Grupo
Glamurama edita o site, as quatro revistas, além de
guias de viagens, revistas customizadas e produção
de eventos customizados para clientes.
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O estrategista político
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ANTONIO LAVAREDA

LARRY ROHTER

afirma que eleições são,
sim, um teatro. E daí?

O jornalista do NEW YORK TIMES
que Lula tentou expulsar do país:
“Achar que a crise foi marolinha é
menosprezar o que houve de ginga
e inteligência no Brasil”

ESCALADA

Como OSKAR METSAVAHT
levou sua marca ao topo
das grifes brasileiras

ENSAIO

CAUÃ REYMOND, o
superator, por J.R. Duran

EQUILIBRISTA

Em cima do salto agulha,
a mulher que lidera
os negócios milionários
do estaleiro MAC LAREN
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Um roteiro para conhecer
a ESCÓCIA por meio
de suas destilarias
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E A BOSSA

A moda afinada
de LUIZ MELODIA,
em ensaio exclusivo
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OURO DE TOLO

A história dos brasileiros
que doaram suas joias
para o governo militar

PEDALA, SECRETÁRIO
PODER JOYCE PASCOWITCH

Na hora do rush, um rolê de bike em
São Paulo com WALTER FELDMAN

SIR NEY

O BIGODE E A BOQUINHA

Esqueça os dinossauros: José Sarney é um fenômeno moderno,
e não um fóssil que parece caminhar. Por Demétrio Magnoli
E MAIS: As sapatilhas ao forno de ANA BOTAFOGO, os cavaletes
de PAULO MENDES DA ROCHA e a Nova York de WILL EISNER
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E MAIS: as novas joias
arquitetônicas de CHICAGO,
o brasileiro que ficou
milionário jogando PÔQUER
na internet e os GADGETS
preciosos feitos de ouro,
cristal, safira...

PODER JOYCE PASCOWITCH

A grande sacada
de RICHARD
SANDOR, o
fundador da
Chicago Climate
Exchange
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O VERDE NA ALTA
A pré-candidata à Presidência MARINA SILVA traz a
pauta ambientalista para o hi-society
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PEDE PRA SAIR!

O VILÃO E O MOCINHO de
Tropa de Elite 2 se reencontram –
e um RAIO X do deputado
que inspirou o filme

Tráfico, crime, milícias:

REALEZA AMERICANA

O futuro da dinastia política mais
fascinante do planeta: OS KENNEDY

ALTA DEFINIÇÃO

DANIEL LIBESKIND, um dos

papas da arquitetura, traz seu
talento para São Paulo

É hora de eles encararem os desafios dos três estados mais
importantes do país e também os das alianças decisivas para o Brasil.
Eleitos no primeiro turno, ALCKMIN, CABRAL e ANASTASIA
contam o que pensam sobre vida, política e futuro
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HERSON CAPRI

Por que, na lógica da moral brasileira, o
banqueiro inescrupuloso da novela das 9
é um vilão que deu certo

NO PAPEL DE HORÁCIO CORTEZ

PLANO DE CARREIRA

HENRIQUE PRATA, o empresário

do agronegócio que usa sua influência
e dinheiro para salvar vidas

AL MARE

Os barcos ultraluxuosos
made in Brasil

“NÃO GOSTARIA QUE MEUS
FILHOS FOSSEM GAYS”

Porta-voz do conservadorismo

no Brasil, o jurista IVES GANDRA
MARTINS fala o que muitos pensam

– mas não têm coragem de dizer

E MAIS: Como GILBERTO KASSAB virou
protagonista no jogo político do país; um roteiro
das vinícolas mais exclusivas de MENDOZA e as
LISTAS DE AFAZERES de gente importante

FAZ DE CONTA

Milionários que
desapegam – mas
só de mentirinha

BEM NA FOTO
Ansioso, workaholic e vaidoso, EDUARDO PAES, prefeito
reeleito do Rio, diz que tem o melhor emprego do mundo
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OS SUPER
GOVERNADORES

Como o instituto
Endeavor faz brotar
empresários no país

DINHEIRO,
CARISMA E
CORRUPÇÃO

SURPRESA GERAL

Confissões de TIAGO LEIFERT,
o novo queridinho da TV Globo

E MAIS: um novo olhar sobre o
CARTUNISTA LAERTE, o helicóptero da
MERCEDES-BENZ, o incrível mundo de
MARINA ABRAMOVIC e a última paixão
de LUCIA MOREIRA SALLES

BANCO DE
TALENTOS

tem nas mãos a dura tarefa de
levar a paz ao Rio – de olho
na Copa e na Olimpíada

prova que oferecer cultura boa e
gratuita no Brasil é possível, sim

SALVADOR
DA PÁTRIA

Kakay, o advogado
que sabe demais –
e fatura todas

ELE VAI À LUTA

JOSÉ MARIANO BELTRAME
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956005

Mário Yamasaki, único
juiz brasileiro do UFC,
cresce e aparece

BATATA QUENTE

DANILO SANTOS DE MIRANDA

771982

CUCA LEGAL

Colégios europeus
que custam fortunas e
fazem a diferença

E MAIS

A equipe que dá forma e conteúdo aos pronunciamentos da
presidente Dilma; a nova geração de herdeiros americanos;
um executivo israelense que se deu muito bem no Brasil; o vale
dos relógios mais sofisticados da Suíça; consumo para praia e
campo; carros que não envelhecem nunca e dois hotéis para
hóspedes cinco-estrelas no Rio
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Por que Naldo
chegou lá
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Criada em 2008, a revista PODER – Joyce Pascowitch traz os temas e os personagens
mais importantes de política, de negócios e de áreas como economia, saúde e
cultura no Brasil e no mundo, além de reportagens sobre comportamento e lifestyle.
PODER se destaca pela qualidade dos textos, pelo cuidado na apuração e pelo
ineditismo de assuntos e de personagens que aparecem em suas páginas. Destinada
ao público masculino e feminino, PODER é uma publicação mensal distribuída para
as melhores bancas do país. PODER também é enviada para um mailing qualificado
que inclui as personalidades mais influentes do cenário nacional.

Em seu nono ano, PODER aborda temas que
vão de política a histórias de sucesso de grandes
empreendedores nacionais e internacionais.
Nas seções fixas, consumo de luxo (carros, joias,
gadgets etc), gastronomia, viagem e cultura.

O título da publicação – PODER – deve ser
entendido em seu sentido mais amplo, assim
como a receita que compõe suas páginas. A
capa de PODER traz personagens tão diversos
como o vice-presidente da República Michel
Temer e Fábio Coelho, diretor geral do Google
Brasil e VP do Google Inc..

raio-x

• Tiragem: 30 mil exemplares (15 mil bancas | 15 mil
Mailing J.P), 192 páginas em média
• Preço de capa: R$ 14,90
• Distribuição em bancas: Fernando Chinaglia
• Periodicidade: mensal (exceto janeiro)
• Público-alvo: formadores de opinião,
empresários, sociedade de diferentes
cidades do Brasil
• Principais cidades: Belo Horizonte,
Blumenau, Brasília, Campinas, Curitiba,
Florianópolis,Fortaleza, Goiânia, Joinville, Jundiaí,
Londrina, Natal, Novo Hamburgo, Porto Alegre,
Recife, Ribeirão Preto,
Rio de Janeiro, Salvador ,Santos, São José do Rio
Preto, São José dos Campos e São Paulo
• Formato de entrega: arquivos fechados em PDF
ou abertos com fotos em alta resolução (300 DPI),
medindo 19 x 25 cm e sangria de 5 mm

leitores

QUEM LÊ PODER

Poder aquisitivo

classe B

faixa etária
Até 20 anos

20 a 24 nos

35 a 44 anos

acima de 45 anos

25 a 34 anos

formatos

ONDE VOCÊ ENTRA?

página dupla

formato: 38 x 25cm
R$ 82.500,00

página simples

selo

rodapé

formato: 19 x 25cm
R$ 41.250,00

formato: 4,5 x 4,5cm
R$ 13.500,00

formato: 38 x 4,5cm
R$ 20.900,00

2ª capa - sponsor

3ª capa

4ª capa

formato: 38 x 25 cm
preço sob consulta

formato: 19 x 25 cm
R$ 53.350,00

formato: 19 x 25 cm
R$ 61.600,00

glamurama.com
No ar desde 2000, é considerado um dos maiores
portais de informação da atualidade. Cobre assuntos
variados, de moda e celebridades ao mundo do
poder, passando por comportamento, beleza,
arquitetura, decoração e muita viagem.
O Glamurama também está presente nos eventos
mais importantes do país, com divulgação diária de
galerias de fotos e vídeos! Somos parte do “guardachuva” do UOL, com conteúdo divulgado na página
principal do portal, gerando grande tráfego de usuários
e potencializando a visibilidade dos nossos parceiros.

AUDIÊNCIA DO PORTAL

12,8 milhões
pageviews/Mês

3 milhões

unique visitors/Mês

3,9 milhões
visitas/mês

Desde 2010, a TV Glamurama tem uma grade fixa de
programas, que vão ao ar na íntegra em todas as plataformas
digitais onde estamos presentes: YouTube, Instagram,
Facebook, e Uol +. A programação, bastante diversificada,
abrange gastronomia, decoração, moda, lifestyle, astrologia,
um programa de entrevistas com Joyce Pascowitch e vídeos
dos bastidores dos ensaios de capa e matérias produzidos
pelas revistas J.P e PODER.

audiência
MAIS DE

6 MILHÕES
DE VISUALIZAÇÕES
DIVIDIDA EM DIVERSAS PLATAFORMAS

AUDIÊNCIA Das redes

228 mil curtidas
522 mil seguidores
480 mil seguidores
referente a todas as redes

