
APRESENTAMOS A REVISTA MODO DE VIDA 
 



/REVISTA MODO DE VIDA 
 
A cada estação, uma nova revista. A cada revista, 
 
um novo olhar sobre os mais diversos jeitos de viver 

e morar. Essa é a proposta da Modo de Vida, 

a publicação sobre arquitetura, decoração, design 

e lifestyle da editora Glamurama. Há cinco anos no 

mercado, a MDV se notabilizou por mostrar, em sua 

essência, muito mais do que casas, apartamentos, 

escritórios, lojas e hotéis: nossos protagonistas são 

espaços que trazem consigo o DNA de quem vive, 

mora ou trabalha neles. Lugares em que o gosto, 

o jeito, a história e o modo de vida de seu dono 

aparecem estampados em cada detalhe. 

 



/REVISTA MODO DE VIDA 
 Além de ambientes bacanas, a MDV traz também 

novidades do universo do design, entrevistas com 

personalidades importantes da área e mostra, 

sempre com muito charme e criatividade, o que 

há de mais novo em mobiliário e design para o leitor 

 ter em casa. Sem falar nas dicas 

e truques preciosos de experts do segmento. 

Decoração, arquitetura, paisagismo, urbanismo, 

consumo, serviços, sustentabilidade e, claro, todo 

o bom gosto e credibilidade da jornalista Joyce 

Pascowitch. Esses são os alicerces da Modo 

de Vida, que traz uma abordagem humanista, 

elegante, divertida e com atitude de uma das 

melhores coisas da vida: morar bem e viver com 

charme. 

 



Tiragem: 30 mil exemplares 
 

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

• Público-alvo: formadores de opinião, empresários, políticos, artistas e hi-society 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$ 12,90 
 

• Periodicidade: Trimestral 
 

• Formato: 21,0 X 27,5 cm 
 

• 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. 
 



Sexo: 
 

Feminino: 60% 

Masculino: 40% 

Classe A:  100% 

 

Faixa etária: 
 

Até 20 anos: 1% 
 

20 a 24 anos: 8% 
 

25 a 34 anos: 23% 
 

35 a 44 anos: 40% 
 

45 a 53%: 28% 
 



42,0 x 27,5 cm 
 

21,0 x 27,5 cm 

 



OBRIGADA 
 


