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REVISTA IMPRESSA | Dados

A tecnologia tem transformado 

a forma de transmitir e 

receber conteúdo. A expansão 

para o digital garante que 

a informação encontre o 

leitor independentemente 

da plataforma: seja no 

CELULAR, TABLET 

ou COMPUTADOR, o 

PÚBLICO-ALVO será 

impactado por CONTEÚDO 

RELEVANTE. A mídia 

digital, por ser dinâmica, 

cria oportunidades relevantes em 

escala e contexto. A divulgação 

feita em vários dispositivos e 

canais permite alcançar um 

público cada vez maior, em 

tempo real e de forma cada vez 

mais pessoal.

Folhear uma revista até o fi m 

é uma sensação insubstituível 

para muitas pessoas. 

Para elas, as  MÍDIAS 
IMPRESSAS ainda são as 

PRINCIPAIS FONTES 
DE INFORMAÇÃO e 

o meio mais confi ável para 

auxiliar na tomada  de decisão. 

Uma revista impressa pode ser 

vista repetidamente por uma 

ou mais pessoas a qualquer 

momento e a critério do leitor,  

que tem a oportunidade de 

ver  e rever anúncios de acordo 

com a sua vontade. Sem contar 

que, comprovadamente, o leitor 

de revista impressa dedica 

ATENÇÃO EXCLUSIVA 

ao seu conteúdo, ou seja: 

está mais comprometido em 

absorver a informação.

56% 
Revendedores (VARs / 
Varejo / Integradores)

21%
Mobile

Perfi l de 
distribuição

Acesso por dispositivos

Segmentação 
geográfi ca

75%
Desktop

4%
Tablet

67%
Chrome

7%
Outros

Navegador

17%
IE

9%
Safari

Fonte: Google Analytics - Fev/2018

10.000 
exemplares

Tiragem Essencial para acompanhar toda a evolução 

da tecnologia no Brasil e no mundo de uma  

forma mais aprofundada3’11”
Permanência

45.700
Page-views

+2.000 
Visitas 
diárias

+20
Matérias 
publicadas
diariamente

22.900
Usuários 
únicos

65% 
Sudeste

17% 
Sul

8% 
Centro-Oeste

7% 
Nordeste

3% 
Norte

Distribuição 
geográfi ca

61%
Homem

Gênero

39%
Mulher

24% 
Indústria e Comércio

11% 
Prestadores de Serviços

7% 
Fabricantes / Desenvolvedores 
(Hardware / Software / Solução)

2% 
Distribuidores

www.INFORCHANNEL.com.br
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REVISTA 
DIGITAL
A revista Infor Channel, desde 

dezembro de 2017, disponibiliza todas 

as suas edições na versão digital, ideal 

para quem prefere acessar via Tablet 

e Smartphone. A ferramenta envolve o 

leitor com a interação do conteúdo e com 

temas mais aprofundados.

• Conteúdos exclusivos

• Vídeos, áudios e fotos

• Entrevistas 

• Gráfi cos e tabelas interativas

• Links para outros conteúdos 

em inforchannel.com.br

EDIÇÕES 
ESPECIAIS
Buscamos sempre estar em 

tempo com os assuntos e temas 

que permeiam e direcionam 

os negócios do segmento TIC 

no Brasil. Por isso, dedicamos 

nossa excelência editorial para 

produção de edições especiais 

que engajem nossos leitores. 

Com o objetivo de promover ainda 

mais o networking deste segmento, 

a Infor Channel lança sua primeira 

premiação. Batizada de “A ESCOLHA 

DO LEITOR”, a iniciativa tem como 

objetivo destacar os 

eleitos em 25 categorias 

de maior relevância 

do setor. A dinâmica 

será dividida em duas 

edições: na edição de 

junho serão divulgadas 

as três empresas 

mais votadas de cada 

categoria, que passarão 

para a segunda fase. 

Os 25 vencedores 

serão divulgados 

e reconhecidos na 

edição de outubro. 

Prêmio “A Escolha 
do Leitor 2018” 
(Junho/Outubro)

O que vem por aí? 
Tendências para 2019

Amigo Secreto 
do Canal

Com o intuito de promover a integração 

dos elos da cadeia produtiva e de 

distribuição brasileira, além de fomentar 

o relacionamento entre os porta vozes do 

mercado e criar um ambiente favorável 

para troca de experiências relativas ao 

segmento e desempenho ao longo do ano, 

a edição especial da Infor Channel NOV/

DEZ anualmente produz uma matéria já 

conhecida por “Amigo Secreto do Canal”. 

Nela, os entrevistados são os próprios 

protagonistas do mercado. Fabricantes, 

distribuidores e desenvolvedores enviarão 

perguntas que serão direcionadas, após 

o sorteio na redação, para outros players 

do mercado. As respostas são feitas sem 

o conhecimento prévio de quem fez a 

pergunta, fato que será revelado na edição 

impressa. Você também pode participar!

Na edição de JAN/FEV 2019 a Infor Channel antecipa o que será destaque durante o ano 

segundo a visão dos empresários e players do setor. Consultaremos especialistas para trazer 

o que há de mais novo nas tecnologias que despontam como oportunidades para o mercado 

TIC. Para atingir um público segmentado e específi co, com a atenção disputada por tanta 

informação, é preciso credibilidade e relevância. Por isso, na hora de falar com o público-alvo, 

use a estratégia certa e divulgue a sua empresa na Infor Channel, 

um veículo líder em conteúdo exclusivo

e relevante voltado para 

o setor de TI E Telecom.  

PATROCÍNIO

Serão comercializadas apenas 5 cotas.
Cada patrocinador contará com:  

Estamos prontos para atender 

sua demanda de comunicação 

e oferecer a melhor relação 

custo-benefício do mercado. 

Vamos conversar?

Com o intuito de promover a integração 

distribuição brasileira, além de fomentar 

o relacionamento entre os porta vozes do 

mercado e criar um ambiente favorável 

para troca de experiências relativas ao 

segmento e desempenho ao longo do ano, 

a edição especial da Infor Channel NOV/

DEZ anualmente produz uma matéria já 

conhecida por “Amigo Secreto do Canal”. 

Nela, os entrevistados são os próprios 

protagonistas do mercado. Fabricantes, 

distribuidores e desenvolvedores enviarão 

perguntas que serão direcionadas, após 

o sorteio na redação, para outros players 

do mercado. As respostas são feitas sem 

o conhecimento prévio de quem fez a 

pergunta, fato que será revelado na edição 

impressa. Você também pode participar!

um veículo líder em conteúdo exclusivo

e relevante voltado para 

o setor de TI E Telecom.  

segundo a visão dos empresários e players do setor. Consultaremos especialistas para trazer 

o que há de mais novo nas tecnologias que despontam como oportunidades para o mercado 

TIC. Para atingir um público segmentado e específi co, com a atenção disputada por tanta 

informação, é preciso credibilidade e relevância. Por isso, na hora de falar com o público-alvo, 

use a estratégia certa e divulgue a sua empresa na Infor Channel, 

um veículo líder em conteúdo exclusivo

O Patrocinador terá a oportunidade de associar a sua marca a um conteúdo editorial adequado que 

agrega valor no seu investimento em comunicação. A revista Infor Channel já é comprovadamente lida 

por decisores. Somada a força do digital, o patrocinador terá grande visibilidade perante o mercado.

na revista impressa no formato 

a ser negociado de acordo com 

o projeto de cada cliente. 

por 1 ano no “Guia Mercado de 

Tecnologia de A a Z”.

comunicação com fi nalidade 

comercial, porém, com 

aspecto jornalístico.

mensal de banner na News 

“Fique Ligado!” da Infor Channel

na home principal 

do portal.

10 anúncios

Logomarca randômica

1 publieditorial

1 inserção

Super Banner



NEWS 
SEMANAL
FIQUE 
LIGADO!

REDES 
SOCIAIS

Para incitar ainda mais um público seleto, 

semanalmente disparamos para o nosso 

banco de e-mails (com mais 33.000 leitores 

cadastrados), uma Newsletter com os principais 

destaques do portal, atraindo uma audiência 

cada vez mais qualifi cada do setor. Isso ocorre 

semanalmente, às terças, quando disparamos 

notícias quentíssimas com links para o site.  

Consulte-nos para disparos com conteúdo 

exclusivo. Nossa taxa de abertura é de 9,31%.  

A comunidade Infor Channel nas redes sociais, em 

pouco mais de um ano, tem alcançado números 

espetaculares comparados a outros veículos do 

setor. Formada por pessoas interessadas, e com 

forte engajamento, gera espaço para discussão e 

compartilhamento online. Acreditamos no poder da 

informação e estamos totalmente conectados a tudo o 

que envolve o mercado TIC.

BRANDED CONTENT – 
ESTRATÉGIAS DIGITAIS
O objetivo principal é te permitir exibir seu 

próprio conteúdo em nossos canais, visando 

aumentar o engajamento e o diálogo com o 

público-alvo, além de gerar conhecimento da sua 

marca ou produto e agilizar o ciclo de vendas. 

Branded Content é muito fl exível e pode ser 

adaptado para diversos formatos. Oferecemos 

uma variedade de soluções para atender às 

principais necessidades da empresas:

Nossa equipe pode te ajudar a adaptar sua 

estratégia de marketing para uma exposição 

otimizada na Infor Channel. A exposição 

é contratada p or períodos mensais e os 

resultados poderão ser medidos por audiência, 

leads (CPM) e taxa de conversão (CPC).

Assim, sua marca estará inserida em um 

veículo relevante, estratégico e com alto nível 

de credibilidade.

Anúncios com fi nalidade comercial, porém, com aspecto jornalístico.

Publieditorial 
(Advertorial)

Banners ou projetos especiais dentro dos canais digitais da Infor Channel.

Soluções 
digitais

Publicar o conteúdo que você já possui em plataformas que vão além do seu 

próprio site como uma forma de expandir a distribuição da sua informação.

Content 
Syndication

A transmissão por meio de áudio e vídeo utilizando streaming pode ser distribuída por 

meio da internet, redes corporativas ou intranet. É um jeito efi ciente, rápido e barato.

Webcast

É uma ótima estratégia para apresentar ideias inovadoras, resultados anuais, 

divulgar pesquisas, números e outros elementos quantifi cáveis, principalmente se 

a sua empresa tem um case para compartilhar com o mercado. 

White 
Papers

Produzir conteúdo em vídeo é uma boa estratégia para prender a atenção dos 

usuários de uma forma leve e rica em informações, seja conteúdo institucional 

ou pequenas entrevistas para levantar um assunto específi co.

Vídeos

É um excelente material para reter leads e voltar a atenção para o seu negócio por 

meio de conteúdo estratégico, permitindo boa interação com mídias adicionais.

E-books

Banners ou projetos especiais dentro dos canais digitais da Infor Channel.

Publicar o conteúdo que você já possui em plataformas que vão além do seu 

próprio site como uma forma de expandir a distribuição da sua informação.

A transmissão por meio de áudio e vídeo utilizando streaming pode ser distribuída por 

meio da internet, redes corporativas ou intranet. É um jeito efi ciente, rápido e barato.

Produzir conteúdo em vídeo é uma boa estratégia para prender a atenção dos 

usuários de uma forma leve e rica em informações, seja conteúdo institucional 

ou pequenas entrevistas para levantar um assunto específi co.

Fique
ligado



FAÇA PARTE DESSA COMUNIDADE!
011-2272-0942

comercial@inforchannel.com.br

www.inforchannel.com.br

POR QUE ANUNCIAR 
NA INFOR CHANNEL?

Infor Channel é para quem quer o novo. 
Novas propostas, novas ideias e novos 

formatos. Tudo isso com um editorial relevante 
e que tem total engajamento com o seu público. 

Nossa audiência é influente e qualificada.




