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Com periodicidade quadrimestral, cada edição é especial, abordando em profundidade temas 
como ambiente de negócios, mercado, gestão, processos industriais, transformação digital, 
inovação, logística, sustentabilidade, educação e saúde do trabalhador

Anuncie na revista INDÚSTRIA & Competitividade 
e seja parceiro da indústria catarinense nessa jornada

www.fiesc.com.br/revista

Criada em 2013, é uma publicação da FIESC voltada ao setor industrial

O parque industrial catarinense 
é um dos maiores do país, e o 
mais diversificado. É também um 
dos que mais crescem, mais 
contratam e mais ampliam a 
inserção internacional, além de 
realizar a transformação digital

Para sustentar o crescimento, Santa 
Catarina recebe investimentos em 
infraestrutura logística, energética, 
saneamento e comunicações, a maior 
parte deles do setor privado

UM ESTADO EM CRESCIMENTO



TIRAGEM
4.000 exemplares

DISTRIBUIÇÃO 
gratuita

PERIODICIDADE
quadrimestral

PÁGINAS
68

NÚMEROS

Circulação física 

Empresários e executivos 
das maiores empresas 
industriais do estado, 
sindicatos patronais, 
lideranças políticas, 
formadores de opinião

Plataforma digital 

 A versão digital da revista 
é publicada integralmente 
no site da FIESC e enviada 
por e-mail para 35 mil 
assinantes da newsletter 
da instituição.

Eventos

A FIESC conta com intensa 
agenda de eventos durante 
todo o ano e a revista é 
distribuída gratuitamente 
nos de maior importância 
e repercussão



REVISTA

Página simples ..................... R$ 13.200,00
Página dupla......................... R$ 22.000,00
2ª Capa .................................. R$ 17.600,00
3ª Capa .................................. R$ 17.600,00
4ª Capa .................................. R$ 19.800,00
2ª Capa + página 3................ R$ 30.000,00

FORMATOS: 17,5 x 25,5 cm (simples)
 35,0 x 25,5 cm (dupla)
 

SITE

Banner (728x90)............R$ 8.250,00/ Mês
Banner (300x250) .........R$ 4.400,00/ Mês
 

Formatos diferenciados
BRANDED CONTENT E 
PUBLIEDITORIAL
conteúdo customizado para a marca 
produzido por nossa equipe editorial

• VALORES SOB CONSULTA

• ARQUIVOS EM JPG OU PDF (300 DPI’S) 
• MARCAS DE CORTE COM 5 MM DE SANGRIA

FORMATOS E VALORES



www.fiesc.com.br 

imprensa@fiesc.com.br

(48) 3231 4670

www.vbcconteudo.com.br

contato@vbc.com.br

(48) 98824-9490

comercial@vbcconteudo.com.br


