


distribuição em todas  
as regiões do país.

um brasil 
de leitores

62%
sudeste

mercado: 62%

nordeste

13%
mercado: 11% 

norte

4%
mercado: 11% 

15%
mercado: 14%

sul

6%
mercado: 6% 

centroeste

coquetel chega a todas as bancas e revistarias 
do brasil. cada vez mais os produtos com a nossa 
marca estão presentes em supermercados, lojas 
de varejo e de conveniência, postos de gasolina, 
quiosques. É uma distribuição capilar que se 
beneficia de uma característica única deste tipo 
de publicação: sua atemporalidade. 
sua mídia pode ser programada para tiragens que 
atingem de 600 mil a mais de 5 milhões de leitores 
por mês.coquetel circula mensalmente com mais 
de 80 títulos diferentes, segmentados entre 
diversos públicos.

fonte: fernando chinaglia distribuidora (maiores informações: www.chinaglia.com.br



história, adequação
valor, proximidade, alcance.

alcanceadequaçãohistória proximidade
diversidade de formatos e 
suportes. possibilidade de 
rastreamento na distribuição. 
quantidade quase infinita 
de opções de veiculação de 
mensagens. há sempre uma 
solução para cada problema 
de comunicação.

as pesquisas mostram: 
os jogos e passatempos 
coquetel atingem pessoas 
de todas as classes sociais, 
de todos os níveis de 
escolaridade, de todas as 
idades. É um caso praticamente 
único na mídia impressa

coquetel tem mais 
do que leitores e 
consumidores. tem fãs 
que se sentem próximos 
de nossas publicações. 
há uma relação de 
afeto entre coquetel  
e seu público.

desde 1948 os passatempos coquetel são 
referência número 1 no segmento. são mais 
de noventa títulos, entre revistas e livros 
que chegam às bancas e revistarias todos 
os meses em todo país. alÉm das cruzadas, 
outros jogos como caça-palavras, 
criptogramas, desafios de lógica e sudoku 
tambÉm fazem enorme sucesso.

valor
os passatempos 
coquetel distraem e 
exercitam o cÉrebro, 
trazendo informação e 
conhecimento. atualmente, 
a editora se empenha em 
criar novas opções de 
jogos inteligentes.



soluções
exclusivas
as edições customizadas coquetel são soluções 
perfeitas para divulgar marcas e produtos, treinar, 
motivar, divulgar informações, ensinar. podem ser 
tambÉm brindes e presentes originais, inteligentes, 
úteis e bem recebidos. a marca coquetel garante 
valor e qualidade a estes produtos. 

algumas empresas 
públicas que 
customizaram ideias:
eletrobrás
furnas
prefeitura 
de são paulo, 
prefeitura 
do rio de janeiro
prefeitura de
belo horizonte
ministÉrio da saúde
detran-rj

algumas empresas 
privadas que 
customizaram ideias:
vale
tam
nextel
light
infraero
tylenol
cemig
santander
globosat
greenpeace



59%
41%

idade

menos de 
40 anos

40 anos 
ou mais

61%
39%

classe*

a e b

c e d

54%
46%

sexo

mulheres

homens

47%
43%

escolaridade

ensino médio 
completo

ensino superior
completo

77%
23%

ocupação

economicamente
ativos

aposentados, donas  
de casa, estudantes 

84% 70%

80% 68%3,8

60%
leem jornais 
diariamente

acessam internet 
diariamente

leem livros 
e revistas

viajammÉdia mensal 
de compra de 
revistas coquetel

vão ao cinema  
ou teatro

76%

55%

frequentam
bares e 
restaurantes

praticam 
esportes

comportamento

perfil

coquetel
todas as idades, todas as classes 
sociais, ambos  os sexos, todas as 
profissões e todos os níveis de 
escolaridade

*instituto gerp (pesquisa estratÉgica)
fontes: pesquisa de qualificação do leitor - instituto informa, janeiro de 2012



uma nova 
geração de 
produtos

Ivan 
MoscovIch
Ivan 
MoscovIch

Livro
Livro

2 
22  

Pensar é uma atividade desenvolvida a partir do 
estímulo cerebral. Quanto mais você exercita, melhor é 
o seu desempenho. Com os jogos desafiadores da série 
Cérebro Ativo, você será capaz de abrir a porta da 
mente, aumentando seu discernimento, sua imaginação, 
criatividade e intuição. 

Neste primeiro volume, você encontrará jogos de lógica, 
simetria, percepção visual e espacial, entre outros, que 
lhe permitirão a transposição de limites e a ampliação dos 
horizontes. Exercite os seus neurônios e sacuda a forma 
tradicional de pensar. Seja criativo. Seja perspicaz. Ative  
o seu cérebro e permita que ele tome novas direções.

Não perCA oS outroS livroS dA ColEção

mais de

90 Jogos  
e exercícios  
para estimular  
a inteligência

estendendo o conceito de jogos inteligentes, 
coquetel criou uma nova linha de publicações 
destinadas a exercitar o cÉrebro, estimular 
a inteligência e treinar o uso da mente. 
são livros e revistas que se caracterizam pela 
qualidade gráfica e conteúdo de rigor científico, 
recomendado, inclusive por especialistas.



convergência  
todos os dias milhares de pessoas 
interagem com nossas marcas
seja em banners, patrocínios, jogos customizados, 
áreas vip patrocinadas, concursos e promoções, o 
site coquetel É uma mídia que pode resolver inúmeros 
problemas de comunicação, com as vantagens 
inerentes à web: instantaneidade, adequação, 
monitoramento constante e imagem de modernidade.

3,2 milhões
pageviews

280mil7 min.
usuários 
cadastradostime spent médio 309mil

unique visitors

22.328 followers  
no twitter

15.343 fãs em fanpages 
da coquetel no 
facebook

57% dos acessos feitos 
por pessoas com 
menos de 30 anos

100mil
pessoas nas  
redes sociais

alcançe de mais de

fonte: google analytics, janeiro 2012

855mil
acessos mensais



tabela 

2ª ou 3ª capa r$ 47.200,00 r$ 78,00

até 300 mil 
exemplares

 milheiro  
adicional

encarte  
de 4 páginas
centrais  
no miolo 

rodapÉ r$ 18.000,00 r$ 30,00 

4ª capa r$ 51.100,00 r$ 85,00

r$ 98.000,00 r$ 160,00

para informações sobre revistas customizadas, consultar 
departamento comercial coquetel



Rua Nova Jerusalém, 345 • cep 21.042-901 • Rio de Janeiro, RJ  
tel (21) 3882.8200 • www.coquetel.com.br


