
 

 

 APRESENTAMOS O GRUPO GLAMURAMA 



O Glamurama é um grupo de comunicação 

dedicado a produtos editoriais exclusivos, 

projetos especiais de cross media e área  

de eventos. 

 

Além do site Glamurama, há treze anos no ar, 

o Grupo publica as revistas Joyce Pascowitch, 

Poder, Moda, algumas edições especiais da 

Modo de Vida, além de guias de viagem. Outra 

área de atuação da editora é a execução de 

revistas customizadas, nas quais o conteúdo 

editorial é decidido pela marca. 

 

No segmento de eventos, o grupo desenvolve 

projetos customizados, de acordo com o 

objetivo de marketing de cada cliente. Os 

eventos podem acontecer na sede do Grupo, 

a Casa Glamurama, ou em qualquer locação. 

 



/COLUNISMO DIGITAL 

 

O site Glamurama sempre ditou tendências. 

Em treze anos, tornou-se um dos principais do 

país, inaugurando um novo formato de colunismo 

digital. Atualmente, é navegado por cerca de 50 mil 

visitantes por dia, com média de 4.000.000 

page-views ao mês. O site tem conteúdo exclusivo 

sobre celebridades nacionais e internacionais, 

tendências de moda, beleza, viagens, modo  

de vida, comportamento, além da cobertura dos 

eventos mais importantes do país. 

 



/COLUNISMO DIGITAL 

 

O Glamurama hoje também tem parceiros de conteúdo, como os blogs da Consuelo Blocker,  

Alberto Renault, Taxi Amarelo, Go Arte, UPOST entre outros. São conteúdos diferenciados e 

hospedados com exclusividade pelo Glamurama.  



/COLUNISMO DIGITAL 

 

Há também canais customizados, criados especialmente para clientes que querem estabelecer um canal  

de comunicação exclusivo com seus consumidores. O conteúdo é customizado pelo Glamurama, o que 

traz inúmeras vantagens: além da visibilidade do site, a possibilidade da marca atingir um público alvo  

que tem o mesmo perfil dos leitores do Glamurama, ou seja, formadores de opinião, profissionais  

bem-sucedidos, consumidores de alto poder aquisitivo, da moda e das artes.  



/COLUNISMO DIGITAL 

 

O Glamurama também foi pioneiro  

na integração do conteúdo editorial 

com as mídias sociais. O grupo 

mantém páginas ativas no Twitter  

e no Facebook, e vem conseguindo, 

com essas ferramentas, manter  

uma comunidade ativa e crescente  

de seguidores. 



Segundo a revista Meio & Mensagem,  

em reportagem publicada em maio  

de 2009, a Internet é a mídia mais 

poderosa para se comunicar com  

os consumidores AAA.  

E, de acordo com pesquisas  

do Grupo GfK - MCF Consultoria & 

Conhecimento, o Glamurama é o mais 

acessado por esses consumidores. 



/REVISTA JP 

 

A Revista Joyce Pascowitch, que comemorou seis anos em outubro, traz um olhar único sobre a cena 

social contemporânea. Sob a direção de Joyce Pascowitch, a revista traz reportagens, ensaios, 

entrevistas exclusivas com personagens do cenário político, social e cultural do país, além de colunas 

sobre moda, cultura, beleza, tendências, dicas de viagens exclusivas e bastidores. 

 



/REVISTA JP 

 

Além de seções fixas, traz ainda formatos diferenciados que envolvem conteúdo e propaganda, 

denominados publi-editorial. A página vem acompanhada com o selo J.P Indica, que representa 

o aval de Joyce Pascowitch para o produto/serviço apresentado. A J.P foi vencedora do prêmio 

Veículos de Comunicação – Mercado de Luxo – promovido pela revista Propaganda, por se 

destacar como a revista que mais agrega conteúdo diferenciado à publicidade. 

 



/REVISTA JP 

 

Com periodicidade mensal, tiragem de 30 mil exemplares e circulação nacional, a J.P foi 

pioneira no mercado nacional de revistas ao adotar o formato, 16.5 cm X 23 cm, utilizado depois 

por outras editoras. 

O conteúdo da J.P pode ser acessado, na íntegra, no site www.revistajoycepascowitch.com.br, 

que traz a versão digitalizada da revista. 

 

http://www.revistajoycepascowitch.com.br


/REVISTA PODER 

 

A Revista Poder Joyce Pascowitch  

trata de política, economia, negócios  

e lifestyle, tendo como foco personagens 

consagrados em suas áreas de atuação. 

Ao contrário das outras publicações 

focadas em alguns desses assuntos, 

PODER expõe um ponto de vista mais 

aprofundado sobre as histórias de vida 

dos empresários, políticos, médicos, 

artistas, entre outros profissionais 

retratados em suas reportagens e 

entrevistas. 



/REVISTA PODER 

 

Mensal, circula com 30 mil exemplares, 

distribuída para um mailing qualificado e 

também vendida em bancas. Embora seja 

majoritariamente destinada ao público 

masculino, as mulheres têm se interessado cada 

vez por este tipo de leitura, que aborda temas 

que vão desde a política institucional até as 

histórias de sucesso de grandes 

empreendedores nacionais e internacionais. 

Suas seções fixas trazem dicas de consumo de 

luxo, motores, joias, turismo e cultura. 

 

O conteúdo da Poder pode ser acessado, na 

íntegra, no site http://revistapoder.uol.com.br, 

que traz a versão digitalizada da revista. 



/REVISTA MODA 

 

Uma revista de moda diferente de todas  

As outras: uma outra visão do mundo da moda, 

com um novo jeito de apresentar idéias 

sofisticadas e diferenciadas. Informação, estética 

apurada, qualidade, ousadia e conforto são  

os focos principais. Além de mostrar alta costura, 

street fashion e tendências de uma maneira 

inédita, a JPM tem como foco mostrar a 

experiênca de moda de pessoas interessantes  

e originais, que fazem se expressar, através  

de suas roupas com estilo. 

Gente do mundo da moda também ganha  

as páginas da revista, porém sob uma visão mais 

aprodundada e irreverente. 

 



/REVISTA MODA 

 

Além dos bastidores do mercado fashion e suas fantasias, a Revista Moda também traz um olhar 

único sobre este universo, passeando pelas áreas de consumo, criadores e consumidores. 

 

A revista também é mensal, tem tiragem de 30 mil exemplares e circulação nacional.  A Moda, assim 

como os outros títulos, tem um formato diferenciado no mercado: 21 X 27,5 cm. 

 

O conteúdo da Moda pode ser acessado, na íntegra, no site http:/ revistamoda.glamurama.uol.com.br 

que traz a versão digitalizada da revista. 

 



/REVISTA MODO DE VIDA 

 

A Modo de Vida é a publicação periódica da Editora Glamurama, com conteúdo diferenciado para  

o mercado de arquitetura, design e decoração. O objetivo da revista é apresentar os espaços onde  

as pessoas vivem, trabalham e têm lazer. Mas não se trata de uma revista de decoração e 

arquitetura, como as tradicionais publicadas no Brasil. A MDV fala de decoração, urbanismo, 

arquitetura, design, sustentabilidade, tendo como ponto de partida a forma como as pessoas 

escolhem viver. São casas, escritórios, oficinas, fábricas, ateliês-estúdios, hotéis, pousadas, clubes, 

etc, que revelam sem medo a alma do seu dono. E, além de trazer um apuro estético ao mostrar 

esses ambientes, a revista também oferece aos seus leitores serviços, consumos e dicas dadas por 

profissionais da área e pessoas de bom gosto. 



/REVISTA MODO DE VIDA 

 

As revistas da Editora têm tiragem de 30 mil exemplares. A circulação, nacional, é dividida 

em 15 mil exemplares para um mailing seleto, e outros 15 mil para banca. 

 

Conteúdo da Modo de Vida pode ser acessado, na íntegra, no site  

http:/mododevida.glamurama.uol.com.br/ que traz a versão digitalizada da revista. 



/REVISTA VIAJA 

 

Os guias - que acompanham algumas das 

edições da revista Joyce Pascowitch- vêm em 

formato pocket (10,0 x 15,0 cm), papel 

reciclado e impressão com tinta à base de soja. 

 

O guia traz, a cada edição, um top five 

dos melhores endereços e serviços das 

cidades, divididos em tópicos, como compras, 

gastronomia, hotelaria, madrugada, dicas 

ilustres, marcos arquitetônicos e praias. 

Informações exclusivas e descoladas para 

quem gosta de bons lugares e incríveis roteiros. 



/REVISTA VIAJA 

 

No total, já foram editados oito guias, mostrando o melhor de Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte,  

São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Milão e Paris. 

  

O patrocinador, além de vincular conteúdo ao conceito da sua marca, tem a visibilidade  

de mídia com anúncios de quarta capa e página dupla de abertura, mais logo na lombada,  

extremamente visível por todos os leitores da revista Joyce Pascowitch, que possui  

uma tiragem de 30 mil exemplares. 



/EVENTOS 

 

O Glamurama também organiza e produz eventos, reuniões especiais, jantares, exposições, 

lançamentos de produtos e pocket-desfiles – tudo muito personalizado. Eles podem ser realizados 

na própria Casa Glamurama – um espaço charmoso com saída para um deck numa área externa - 

projetada por Isay Weinfeld e decorada por Marcio Kogan, com móveis da Micasa e Forma. 

Localizado no elegante bairro do Jardim Europa, em São Paulo, o espaço é comandado por Joyce 

Pascowitch. É lá onde fica a redação das revistas, site e toda sua equipe. 



/EVENTOS 

 

A casa possui uma equipe 

de produção própria, que customiza os 

projetos para cada cliente, com decoração, 

música, buffet, ambientação e cenografia 

personalizadas, além de ser a responsável 

também pela segurança e vallet dos 

convidados. 



/EVENTOS 

 

Clientes como Volvo, TAM, Claro, AmBev, Intimus Gel, 

Moschino, Sotheby´s, Grupo Binda do Brasil, Seven for 

All Mankind, Uol, Johnson & Johnson, RoC, Fiat, Fabrizio 

Giannone, Shopping Paulista e Telefônica foram alguns 

dos parceiros que já contrataram a Editora Glamurama 

para produzir e organizar os eventos. 

 

Glamurama também disponibiliza o mailing para convidar 

as pessoas para o evento, de acordo com o perfil dos 

convidados a serem impactadas. 

O mailing do Glamurama resulta da expertise  

e contatos estabelecidos pela Joyce ao longo de toda 

sua trajetória, e reúne muita gente bacana, que faz  

e acontece ao redor do Brasil e do mundo.  

Com diferentes perfis, o mailing atualmente  

tem 30.000 nomes. 



/REVISTAS CUSTOMIZADAS 

 

O segmento de revista customizada é o que mais vem 

crescendo no mercado editorial. Nos últimos anos, 

inúmeras empresas lançaram seus próprios títulos como 

forma de oferecer ao seu público-alvo conteúdo exclusivo 

e informações específicas sobre o seu negócio. 

Baseado no briefing e no objetivo do cliente, a revista é 

totalmente elaborada em parceria com a marca, desde o 

número de páginas, como tiragem, circulação, pauta 

envolvida, editorial de moda etc. A impressão pode ser 

feita pela Editora Glamurama ou com fornecedores dos 

próprios clientes. 

 

A editora já fez as revistas: 

Shopping Morumbi . Shopping Higienópolis. 

Shopping Paulista . Athina Onassis . Hope Lingerie . 

RC Emoções . Água de Côco . MOB 



 

GRUPO GLAMURAMA  

Rua Cap. Francisco Padilha, 69  

CEP 01448 070 | São Paulo - SP  

www.glamurama.com 

OBRIGADA 


