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PROJETO
TOP Carros possui um perfil 
irreverente e moderno, diferente da 
linguagem tradicional utilizada neste 
tipo de publicação.
No comando da redação, TOP Carros 
apresenta Fernando Calmon, uma 
verdadeira autoridade no mercado 
automobilístico, que acumula 47 
anos de experiência no setor editorial 
especializado. Completam a equipe 
da revista jornalistas renomados 
como Bob Sharp, Boris Feldman e 
Josias Silveira. Andreas Heiniger é 
diretor de fotografia.
Sem deixar de lado a qualidade e 
profundidade de conteúdo, a revista 
quer impressionar seus leitores 
com um projeto gráfico impecável, 
digno de colecionador, e assinado 
pelo consagrado diretor de criação             
Marcello Serpa.
Em conjunto, todos esses elementos 
fazem da TOP Carros uma publicação 
inovadora e de indiscutível destaque 
no mercado editorial.



O mercado editorial brasileiro 
não tem – ou melhor, não tinha 
– uma publicação voltada aos 
veículos de luxo. TOP Carros 
chega para preencher essa la-
cuna e muito mais. Aqui se en-
contrarão as pontas perdidas 
de informações fundamentais 
para esse público de mulheres 
e homens que adoram automó-
veis, SUVs e tudo que se move 
sobre quatro e duas rodas.

MISSÃO



Nossos jornalistas mesclam experiência 
ao poder jovem para abordar temas 
abrangentes e descolados. A visão vai  do 
passado de glórias das grandes marcas, 
ao presente altamente dinâmico e ao 
futuro que sempre chega primeiro para os 
modelos TOP de linha.

EQUIPE



Tudo que gravita em torno estará nas 
páginas de TOP Carros: lançamentos, 
avaliações técnicas, estilo de vida, salões, 
acessórios e equipamentos, conectividade 
e infoentretenimento, viagens e roteiros, 
motos, clássicos, blindagem, além de dicas 
e orientações para escolhas certas.

NOVIDADES



Previsões apontam que em apenas quatro anos as vendas de veículos de luxo no Brasil vão dobrar 
de 40.000 unidades/ano para 80.000 unidades/ano. Esse é um ritmo de crescimento muito superior 
ao restante do mercado. Por isso quatro marcas TOP vão inaugurar fábricas e lançar novos modelos. 
Objetivo é aproveitar o aumento de poder aquisitivo, facilidades de financiamento e o desejo cada 
vez maior de ter na garagem algo de muito especial, que sempre esteve nos sonhos de todos.

MERCADO



DADOS 
TÉCNICOS

TIRAGEM
50.000 exemplares

• 30.000 – Mailing
•  20.000 – Bancas | Dinap

PERFIL DO LEITOR
• 50% – Homens
• 50% – Mulheres

IDADE: 
• 20 a 60 anos

CLASSE SOCIOECONÔMICA
• 100% – AAA



página simples  
20,5 cm x 26,5 cm

página dupla 41,0 cm x 26,5 cm

Pág. simples R$ 150.000,00
Pág. dupla R$ 300.000,00
Págs. 2 e 3 R$ 360.000,00
3a capa R$ 125.000,00
Publieditorial R$ 375.000,00

TABELA DE
VEICULAÇÃO



REDES  
SOCIAIS

mais de 25k seguidores 
e mais de 190 likes de 
engajamento por foto

mais de 20 mil fãs



VALORES
POSTS

Instagram + Facebook (Bonificado)

1 post R$ 30.000,00



CONTATO
Informações:

comercial@topmazine.com.br

Tel: 55 11 3074 7979

www.topmagazine.com.br


