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Uma revista de moda diferente de todas as outras. 

Lançada em março de 2010, apresenta uma outra 

visão do mundo da moda, um outro jeito de mostrar 

idéias sofisticadas e diferenciadas. Informação,  

estética apurada, qualidade, ousadia são nossos  

focos principais. Gente do mundo da moda também 

ganham as páginas da revista, sob uma visão mais 

angular e irreverente.  
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Além dos bastidores do mercado fashion, 

referências e idiossincrasias. Com um olhar 

especial sobre este universo, a revista passa 

pelas áreas de consumo, criadores 

e consumidores. A revista traz ao leitor 

reportagens, serviços, ensaios, imagens 

e textos que ele não vê em outro veículo do 

gênero. Sempre com a nossa expertise, com 

nosso jeito especial de olhar e de lançar 

produtos. Prepare-se: os tempos estão mudando. 

E nós, acompanhando tudo! 
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Sob a supervisão de Joyce 

Pascowitch, a equipe de redação  

da revista JPM é especialista  

em moda. Joyce esteve na Folha  

de S.Paulo por mais de 14 anos. 

Foi diretora de redação da Quem 

Acontece  e atuou como 

comentarista da Globo News 

durante oito anos. 

  

Na Editora Globo assinou  a coluna 

Gente da revista Época, que 

também incluía os bastidores 

políticos. Possui três livros  

de sua autoria.  
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A Moda por Joyce Pascowitch é direcionada para mulheres inteligentes, bacanas e bem informadas. 

Seu principal diferencial é que ela segue na contramão das outras revistas: aqui o caminho escolhido 

é do consumidor para moda e não da moda para o consumidor. 

Para essa leitora, a revista oferece serviço, novidades e muita inspiração. 
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ENTREVISTA: Seção fixa de entrevistas com personalidades de áreas variadas, falando sobre comportamento de moda. 

DE ÉPOCA: Seção que conta a história da moda, com ilustrações e fotos históricas. 

FRASQUEIRA: Uma mulher bacana revela os produtos mais valiosos do mercado. Não são dicas de beleza, é uma seção mais pessoal, 

que parte das reais escolhas da personagem. 

BELEZA: Matéria sobre produtos do dia-a-dia. Sempre uma tendência como tema e todas as suas variedades dentro do mercado. 

CLOSET: Uma personagem selecionada irá abrir seu guarda-roupa e mostrar, também na intimidade, suas peças, sapatos e bolsas 

preferidas, o que cai e o que não cai bem. 

VIDA REAL: os bastidores de um artesão ou o processo criativo de um grande estilista. A idéia é mostrar como funciona uma rotina dos 

bastidores da moda. Sempre pessoas fundamentais para o funcionamento da marca. 

PENSATA – COMO EU VEJO A MODA: A cada edição um convidado mais erudito escreve um texto livre sobre a visão dele da moda. 

Ele tem liberdade para dar o seu olhar. 

OBJETO DO MÊS: Uma página com uma foto enorme de um objeto escolhido pela editoria da revista, juntamente com Joyce 

Pascowitch. Algo inusitado, divertido ou muito especial. 

ENSAIO MODA: Editorial fotográfico de moda que permite uma imagem mais conceitual da mesma. 

CONSUMO: Centrado em uma personagem, serão selecionados roupas, acessórios e objetos que tenham a ver com ela. 

ENSAIO DE ACESSÓRIOS: Vários acessórios e objetos misturados em um ensaio 

CULTURA: Notinhas com fotos sobre assuntos relacionados a moda, no Brasil e no mundo. Pode ser um curso, um livro novo, um 

figurino de um filme, uma parceria, um estilista em ascensão, etc. 

PATCHWORK: Notas sobre novidades do mundo da moda 

TENDÊNCIA: Espaço para explicar novidades com imagens dos principais produtos e desfiles 

BUZZ: O que ou quem está acontecendo para saber o que vai estourar antes de todo mundo 
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TIRAGEM: 30 MIL EXEMPLARES 

• Bancas: 15 mil exemplares e Mailing JP de 15 mil pessoas 

• Público-alvo: formadores de opinião, empresários, sociedade de diferentes cidades do Brasil 

• Principais cidades: Belo Horizonte, Blumenau, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Florianópolis, 

Goiânia, Joinville, Jundiaí, Londrina, Natal, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio 

de Janeiro, Santos, Salvador, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo 

• Distribuição em bancas: Fernando Chinaglia 

• Preço de capa: R$ 14,90 

• Periodicidade: Mensal 

• Lombada Quadrada. 130 páginas 

• Formato de entrega: Arquivos fechados em PDF ou abertos com foto em alta resolução (300 dpi) 

• Arquivo Lombada - Aberto e fechado - Sangria de 5 mm. 

• Formato: 21,0 x 27,5 cm 

PERFIL DO LEITOR 

Sexo: 

Feminino: 60% 

Masculino: 40% 

Classe A: 100% 

Faixa etária 

Até 20 anos: 2% 

20 a 24 anos: 8% 

25 a 34 anos: 27% 

35 a 44 anos: 40% 

45 a 53%: 23% 
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PREÇO: R$75.000,00 PREÇO: R$37.500,00 PREÇO: R$19.000,00 

PREÇO: R$97.000,00 

2ª CAPA 

PREÇO: R$48.500,00 

3ª CAPA 

PREÇO: R$56.000,00 

4ª CAPA 



 

GRUPO GLAMURAMA  

Rua Cap. Francisco Padilha, 69  

CEP 01448 070 | São Paulo - SP  

www.glamurama.com 

OBRIGADA 


