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Por que anunciar na 
Revista Hotéis?
Nós te apresentamos dez ótimos motivos!

1 - Estará lincando a marca e a imagem de sua empresa na revista, reconhecida pelos 
profissionais que atuam no segmento hoteleiro como a melhor e mais completa publicação 
do mercado;

O custo-benefício é melhor do que imagina.
Ligue para o telefone (11) 3208-1186 ou envie um e-mail para revista@revistahoteis.com.br e peça 
um orçamento sem compromisso.

2 - Temos o mais completo e abrangente enfoque editorial, com matérias de interesse para 
quem deseja ou necessita acompanhar o dia a dia do setor hoteleiro ou do trade em geral;

3 - Projeto gráfico que possibilita uma fácil e agradável leitura, direcionando o leitor ao assunto 
procurado e, consequentemente, ao anúncio;

4 - Única publicação do mercado que fala de um hotel em implantação e modernização, ou 
seja, justamente na fase em que se adquire tudo o que um empreendimento necessita para entrar 
em operação;

5 - Entrevistas e artigos com os mais respeitados profissionais do setor hoteleiro e do trade em 
geral e, na maioria das vezes, matérias exclusivas.

6 - Única publicação que participa, e cobre em tempo real, sendo Mídia Oficial dos principais 
eventos da hotelaria que acontecem em todo o Brasil;

7 - Distribuição mensal de 15 mil exemplares gratuitamente para um mailing personalizado, 
composto por profissionais qualificados e com alto poder de decisão e compra;

8 - Todos os anúncios publicados na edição impressa ficam bonificados por um ano em nosso 
site, que recebe 6.850 acessos diários, comprovados pelo Google Analytics;

9 - A edição impressa também pode ser baixada em sua íntegra em aplicativos próprios e lida 
em tablets ou smartphones com sistema IOS (Apple) ou Android; 

10 - Além destes motivos, temos, ainda, a melhor tabela de preços do mercado para uma 
revista técnica e de altíssima credibilidade como a nossa.



Referência no Setor
A Revista Hotéis é a única publicação que apoia e cobre em tempo real todos os eventos 

do segmento hoteleiro que acontecem no Brasil, sendo Mídia Oficial da maioria deles. Na 
Equipotel, por exemplo, são feitas entrevistas com os expositores e cobertura dos eventos que 
acontecem na feira, que são postados em tempo real no site e mídias sociais, assim como 
fazemos entrevistas no Estúdio de TV e postamos nas mídias sociais.

Veja alguns dos eventos em que somos mídia oficial:



Troféu Fornecedor
Outra importante ação que a Revista Hotéis realiza é o Troféu Fornecedor Destaque da 

Hotelaria, a maior homenagem dos hoteleiros no Brasil aos fornecedores do setor. O evento 
possui a chancela e apoio das seguintes entidades:

FBHA – Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação;
ABIH Nacional - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (e várias regionais);
Resorts Brasil – Associação Brasileira de Resorts;
FOHB - Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil;
ABG - Associação Brasileira de Governantas e Profissionais da Hotelaria;
ABRACOHR - Associação Brasileira de Compradores para Hotéis e Restaurantes 
SINDAL - Sind. Fabr. Equiptos. de Cozinhas Industriais.

O objetivo deste Troféu é reconhecer e homenagear anualmente os esforços das empresas 
que mais se destacaram no fornecimento de produtos e serviços para o segmento hoteleiro. Até 
então, não existia no setor nenhuma forma de homenagear e valorizar o fornecedor da hotelaria.

Mais informações no site www.trofeufornecedor.com.br



Perfil
A Revista Hotéis é reconhecida pelos profissionais que atuam no segmento hoteleiro como 

a melhor e mais completa publicação do mercado. Sua linha editorial apresenta uma visão 
panorâmica e profunda do setor abordando vários aspectos, como hospedagem, alimentos 
e bebidas, administração, decoração e investimentos hoteleiros. É a única publicação do 
mercado que fala de implantação e modernização de um hotel, ou seja, justamente na fase 
em que se adquire a maioria dos produtos que o empreendimento necessita para entrar 
em operação. A linha editorial também dá um pequeno enfoque sobre o que gira em torno 
da hotelaria, como turismo e hospedagem e as atividades do próprio trade. A linha editorial 
apresenta também a divulgação de artigos e entrevistas de renomados profissionais do 
segmento, assim como os principais acontecimentos do período, a fim de suprir a carência 
de informações deste setor, que segue em constante mudança.

Conta com uma tiragem mensal de 15.000 exemplares distribuídos gratuitamente em 
todo território nacional através de mailing personalizado composto por profissionais com 
alto poder de decisão e compra. Entre eles estão: Gerentes gerais, de compras, de A&B, 
chefes de cozinha, governantas, diretores e proprietários de diversos meios de hospedagens, 
arquitetos e decoradores especializados na hotelaria, especificadores, implantadores, 
designers e investidores hoteleiros. Alguns exemplares também são enviados para entidades 
de ensino superior de hotelaria e gastronomia, agências de viagem, órgãos públicos, e 
alguns fabricantes, revendedores e distribuidores de produtos hoteleiros, que encontram 
uma referência e leitura obrigatória.

Todos os conteúdos editoriais, assim como os anúncios, são inseridos e bonificados por, 
no mínimo, um ano no site www.revistahoteis.com.br, que recebe cerca de 6.856 visitas 
por dia, comprovados pelo Google Analytics. Além disso, a edição pode ser visualizada e 
folheada na íntegra, através de aplicativos desenvolvidos de forma personalizada para 
smartphones e tablets com sistema IOS (Apple) e Android. 
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Espaço de anúncios
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Os arquivos devem ser enviados na extensão GIF, assim como a url de destino

Investimentos para veiculação no site durante um mês.
Valores a serem consultados.
Faturamento: 15 dias após o mês da publicação (boleto bancário)

Site | Banners
O site da Revista Hotéis é atualizado diariamente (de segunda a sexta-feira) com 10 a 15 notícias 

o que faz com que as visitas diárias cheguem a 6.856 comprovadas pelo Google Analytics, mas 
não garantimos que todos os visitantes que acessam nosso site, acessem os banners, assim como 
nenhum outro site pode garantir.



YouTube | TV Hotéis

Invista nesta ferramenta eficiente 
de comunicação. Mais informações 

podem ser obtidas através do e-mail 
revista@revistahoteis.com.br

A TV Hotéis é um eficiente canal de comunicação indexado ao YouTube, onde são postados 
vídeos e entrevistas, uma boa opção para o reforço de marca e de imagem.

A empresa pode apresentar um vídeo institucional de, no máximo, três minutos. Ou então uma 
entrevista com um repórter nosso falando de posicionamento de mercado, produtos, lançamentos, 
entre outros.

+ de 60.000
visualizações




