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Única revista brasileira voltada 
exclusivamente para o turismo de 
luxo, TOP Destinos tem a missão de 
apresentar ao seu leitor experiências 
exclusivas e inéditas de viagem.  
Cada destino, hotel ou roteiro 
retratado na publicação traz em seu 
conteúdo o que há de mais novo e 
diferenciado no mercado em primeira 
mão. Com um arrojado projeto 
gráfico assinado pelo diretor de 
criação Marcello Serpa, TOP Destinos,  
é uma revista extremamente visual, 
interativa e elegante.



ROAD

SEMPRE VOU ESTAR COM VOCÊ
Desafie o tempo, o clima, as estradas c deixe-se surpreender 

Não há limites para quem gosta de aproveitar a vida. E essa sensação ganha ainda mais força perto
da natureza, rumo ao campo, em destinos rurais que permitem testar os limites do seu carro em
estradas rústicas, sempre ladeadas por paisagens verdejantes e fazendas a perder de vista. Perfeita
para aventuras e para o dia a dia dentro ou fora da cidade, a nova S10 tem motor 2.8 turbo diesel,
câmbio automático de 6 velocidades com Active Select e Seletor Eletrônico de Tração e combina
com essa – e qualquer outra – emoção.
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Desenvolvido para Diners 

DINERS TRAVEL EXPERIENCE

DESTINOS

ITÁLIA ÁFRICA DO SUL
A lua de mel tem que combinar com o espírito de cada casal. Na Itália, o ro       mantismo é embalado pelos clássicos e pela sensualidade do país da Bota, e
não perde o charme jamais. Já na África do Sul, a proposta de exotismo é           sedutora e o contato com a natureza reforça o amor entre o casal 
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TIRAGEM
• 40.000 (quarenta mil) 
exemplares

PERIODICIDADE
• Mensal

Dados Técnicos

DISTRIBUIÇÃO 
NACIONAL
• Sul/Sudeste – 75%
• Outras regiões – 25%



Perfil do Leitor

Em Média 
25 a 50 

anos

48%  Mulheres
52% Homens

Classe
A



Tabela de 
Veiculação 2016

Simples   R$ 90.000,00 
Dupla    R$ 180.000,00 
Páginas 2 e 3  R$ 210.000,00 
3ª Capa   R$   90.000,00 
4ª Capa   R$ 130.000,00 
Publieditorial   R$ 270.000,00
Formatos Diferenciados Sob consulta 
Encartes   Sob consulta 
Manuseio   Sob consulta

MATERIAIS PARA VEICULAÇÃO

página simples  
20,5cm x 26,5cm

página dupla 41cm x 26,5cm

Formato pdf (300 dpi de resolução) em CMYK + 
prova homologada, 0,5 cm de sangria, marcas 
de corte a volta toda. Lombada quadrada.



Consagrada como principal revista 
do segmento de turismo de luxo 
e de experiências no Brasil, a TOP 
Destinos amplia sua plataforma no 
universo digital.
 

Um site interativo, com conteúdo 
exclusivo, serve como fonte de 
informação e inspiração para as 
melhores viagens e principais destinos 
do mundo, sempre com curadoria 
exclusiva: www.topdestinos.com.br  
é o site para quem quer viajar na ideia 
de viajar. 

TOP Destinos Online



Sessões

Sobre: Edições / Anteriores / Nosso Time / Colunistas
Experiências:  Top 5 / Top Tips / Em Casa / Especial / 
Luxury / Around
Miniguias: Berlim / Nova York / Las Vegas / Lisboa / 
Los Angeles / Buenos Aires / Madri / Miami
Blog  /  Assine  /  Anuncie  /  Contato



Classe
A

Em Média 
35 a 44 

anos

Perfil Audiência



 5.000
Pageviews

 1.500 
Unique Visitors

Audiência



Banners 

Tabela e Formatos

FOrMatO         tipO de entrega    MedidaS (px)     ValOr

Envio de arquivos:
arquivos em flash, 
gif, jpeg ou png 
(configurados com 
clicktag padrão)
peso máximo: 50kb

super banner (home)      mensal
wide scrapper (home)      mensal
full banner (home)      mensal
sky scrapper (home)          mensal

728 x 60      R$ 12.000,00
160 x 600      R$ 12.000,00
468 x 60       R$ 7.200,00
120 x 600      R$ 7.200,00



Redes Sociais

mais de  
11k fãs

destaque nas mídias sociais, o perfil da 
tOp destinos (@topdestinos) no instagram 
contabiliza 200k de seguidores e já figura 
como principal perfil de turismo de luxo 
da rede social no Brasil, com cerca de 4 mil 
visualizações de engajamento por postagem.



Valores Posts

inStagraM + FaCeBOOK (BOniFiCadO)

1 post   R$ 40.000,00



Informações

comercial@topmazine.com.br
tel: 55 11 3074 7979
www.topdestinos.com.br


