O

Club Athletico Paulistano (CAP) está localizado em região nobre da cidade de São Paulo,
no Jardim América, com 41 mil metros quadrados de área total, cercada por muito
verde. Com 117 anos
de atividades, é um dos mais
tradicionais e sofisticados clubes
da capital. Promove diariamente
atividades esportivas, culturais
e sociais. São em média 40
modalidades esportivas,
cinema com programação
atualizada, teatro, festas, shows,
exposições de artes plásticas,
cursos e workshops. Destaca-se,
principalmente, pela qualidade
de lazer e entretenimento que
oferece aos associados. O Clube
recebe em média 4.300 sócios
diariamente, que participam das
diversas atividades oferecidas.

P

úblico qualificado das mais
variadas faixas etárias
predominantemente das classes
A e B, com alto poder aquisitivo e
consumidor em potencial de uma vasta
gama de produtos e serviços. Cerca de
50% pertencem à faixa etária a partir
dos 40 anos de idade, 20% entre 26 e 40
anos e 30% entre crianças, adolescentes
e consumidores até 25 anos.

A revista O Paulistano
É um verdadeiro roteiro sociocultural e esportivo
para um público dirigido. Com um projeto gráfico
moderno, leve e atraente, é entregue mensalmente
em domicílio a todos os seus associados. Leitura
obrigatória de mais de 25 mil associados e
dependentes, traz informações atualizadas a
respeito da vida do Clube e assuntos de cultura,
entretenimento, saúde, beleza, literatura,
gastronomia, esporte, entre outros.

Especiﬁcações
Periodicidade: mensal
12.000 exemplares
80 páginas (média)
Fechamento: até o dia 10 do mês anterior
Material: até o dia 15 do mês anterior
Distribuição direta
Formato
23 x 31 cm | lombada quadrada
Papel cuchê 90 gCapa cuchê 170 g

Formato

Medidas

Preços/mil

1 Página

23 x 31 cm

9.900

Página dupla

46 x 31 cm

17.900

2ª capa + pág. 3

46 x 31 cm

23.900

3ª capa

23 x 31 cm

12.900

4ª capa

23 x 31 cm

13.900

1/2 Página

23 x 14,5 cm

5.900

1/3 Página

8 x 31 cm

3.600

1/4 Página

10,5 x 13,5 cm

3.000

1/8 Página

10,8 x 9 cm

2.200

O Site
Em www.paulistano.org.br, encontram-se notícias do Clube, agenda dos eventos culturais,
esportivos e sociais, programação do cinema e serviços on-line exclusivos para os associados.
Responsivo, com visualização de seu conteúdo por smartphone, e com informações nos idiomas
inglês e espanhol, o site está integrado às mídias sociais (Facebook, Twitter e Instagram)
e à Rádio Paulistano.
Especiﬁcações
Visualizações: média de 86 mil páginas ao mês
Público: 52,3% homens e 47,7% mulheres
Faixa etária: até 24 anos (9,96%), 25 e 34 anos
(26,26%), 35 e 44 anos (23,64%), 45 e 54 anos
(16,09%), 55 e 64 anos (14,72%), e acima de 65
anos (9,34%)
Formas de acesso: 50,99% mobile, 44,59% por
desktop e 4,42% tablet
Publicidade
Banner 1024 x 120 pixels: R$ 2.000,00 (mês)
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