


Jornal diário editado durante a maior feira agropecuária da 

América Latina leva os principais fatos e atrações aos visitantes e 

expositores. Olhar curioso e inovador da comunicação social 

vasculha a feira em busca de novidades que marcam a semana do 

agronegócio. 





O mais importante evento da agricultura e da pecuária da América 

Latina, a Expointer, que será realizada entre os dias 24 de agosto e 1º de 

setembro, contará mais uma vez com uma publicação impressa que já se 

tornou referência. É o EXPRESSO EXPOINTER que acompanha as rotinas, as 

conquistas, os negócios e os principais acontecimentos da feira, desde os 

bastidores até a enorme repercussão nacional. 

O jornal está em seu quarto ano de produção e tornou-se uma 

ferramenta de comunicação e de serviço aos expositores, visitantes, 

entidades e governo em prol do sucesso do encontro e do desenvolvimento 

econômico a partir das inúmeras questões que envolvem o campo. Em 2019, 

a Expointer será a primeira edição sob a perspectiva de novos comandos no 

governo federal e no governo estadual, eleitos em 2018. Em grande parte 

das cadeias produtivas, as expectativas de negócios e as inovações são 

bastante otimistas e projetam desenvolvimento ainda mais forte para os 

produtores. 



O EXPRESSO EXPOINTER terá, além das edições tradicionais com 16 

páginas ao longo da semana, produção de duas edições especiais com 20 

páginas cada e capa em papel couchê 115g para apresentar a abertura e 

as principais atrações do evento e também detalhar os resultados e os 

destaques da exposição. Ao todo, serão produzidas 7 edições. 

A publicação tem distribuição gratuita e tiragem de 20 mil exemplares. 

Para preparar os conteúdos, haverá uma equipe de quatro jornalistas e 

um designer dedicados integralmente ao projeto, com redação instalada 

na Central de Imprensa, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, 

em Esteio, o que possibilitará a cobertura dos eventos e dos principais 

fatos ao vivo para levar a informação mais completa aos leitores. 

Além disso, o EXPRESSO EXPOINTER segue um layout exclusivo, que 

valoriza as imagens e gráficos, tornando a leitura mais atraente e 

facilitando a localização das informações. O jornal serve ainda de guia 

para as principais atrações da feira, com a agenda da programação diária 

e um mapa do parque encartado em sua primeira edição. 

Convidamos sua empresa ou entidade a fazer parte desse projeto e levar 

informação de qualidade à 42ª Exposição Internacional de Animais, 

Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários, a EXPOINTER/2019





TIRAGEM: 
O Jornal terá uma tiragem de 20 mil exemplares diários fullcolor. 
CIRCULAÇÃO: 
O jornal circulará nos dias 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de agosto de 2019. 
As edições dos dias 24/25 de agosto e 31 agosto/1º de setembro, serão conjuntas. 
DISTRIBUIÇÃO: 
Os 20 mil exemplares serão distribuídos até as nove horas nas casas dos expositores. 



MÍDIA/INVESTIMENTO: 
COTA MÁSTER ESPECIAL (COUCHÊ): Veiculação de anúncios de 26,1X35cm, sendo 02 na contracapa 
das edições especiais (primeira e ultima com 20 páginas e capa e contracapa em papel couchê 115g) 
e 05 no miolo (1 em cada uma das demais edições), totalizando 7 (sete) inserções: 
Preço de Tabela R$ R$ 48.750,00 - Brutos. Preço Especial R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos 
reais) – Brutos 
PACOTE ESPECIAL 7 EDIÇÕES (MIOLO): Veiculação de anúncios de 26,1X35cm, no miolo de cada 
edição, totalizando 7 (sete) inserções: 
Preço de Tabela R$ R$ 45.500,00 - Brutos. Preço Especial R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – Brutos 
ANÚNCIO PÁGINA: Veiculação de anúncios de 26,1X35cm, no miolo da edição: R$ 6.500,00 (seis mil e 
quinhentos reais) brutos. 
ANÚNCIO ½ PÁGINA: Veiculação de anúncios de (26,1X17,1cm), no miolo da edição: R$ 4.500,00 
(quatro mil e quinhentos reais) brutos. Preço especial para todas as edições: R$ 3.000,00 (três mil 
reais) brutos. 
Entrega do Material: Capa interior e contra capa em couchê, 5 dias antes da veiculação. 
Miolo do jornal, até às 16 horas do dia anterior a veiculação 
Enviar para o e-mail: opec@armazemdemidia.com
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