
APRESENTAMOS A REVISTA PODER 



/REVISTA PODER 

 

PODER Joyce Pascowitch é uma  

revista que trata de política, economia, 

negócios e life style. Ao contrário das 

outras publicações focadas em alguns 

desses assuntos, PODER não prescinde 

do prazer da leitura, privilegiando  

o bom texto, o ponto de vista original  

e as histórias de vida dos personagens 

que aparecem em suas reportagens  

e entrevistas. 



/REVISTA PODER 

 

A revista, que circula mensalmente  

nas bancas e também é distribuída  

por mailing qualificado, é destinada  

ao público masculino – embora seja 

leitura indispensável a um número  

crescente de mulheres.  



/REVISTA PODER 

 

Em seu quinto ano de sucesso, PODER 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, jóias, turismo diferenciado, cultura. 



/REVISTA PODER 

 

Por sua diversidade, o título  da publicação – 

PODER – deve  ser entendido em seu 

sentido  mais amplo, assim como a receita  

que compõe a revista. Na capa  de PODER 

já figuraram personagens  tão diversos como 

o governador José Serra, o piloto Hélio 

Castro Neves, o apresentador Fausto Silva e 

o presidente Lula. 

 

A revista traz também matérias de novos 

talentos, perfis e colunas relacionadas  

ao assunto. 



 

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$ 12,90 

• Periodicidade: Mensal 

• Formato: 19 X 25 cm 

• Lombada Quadrada. 112 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: 19,0 x 25,0 cm 

PERFIL DO LEITOR 

Sexo: 

Masculino: 60% 

Feminino: 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% 
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PREÇO: R$75.000,00 PREÇO: R$37.500,00 PREÇO: R$10.500,00 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 




