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Perfil da Revista
Título focado no que há de melhor em novidades sobre 
tecnologia, mercado e máquinas agrícolas.

Provas de campo, notícias Brasil, 
notícias globais, conteúdo técnico 
e especiais sobre empresas, 
fazem da Agriworld o título com as 
informações mais privilegiadas no 
mercado nacional.

Destacam-se a cada edição 
importantes entrevistas com 
diretores e empreendedores do 
mundo todo, que são fonte de 
informação e conhecimento sobre 
o que há de melhor dentro do 
mercado em questão.

A revista Agriworld circula 
gratuitamente em revendas, 
concessões, feiras, universidades, 
fábricas, diretorias, entidades, 
usinas, cooperativas e também para 
assinantes e clientes finais.

 

Do grupo HB Ediciones, a Agriworld é a revista irmã 
da Agrotécnica, um título com mais de 45 anos de 
história no mercado europeu.



Informações gerais
Periodicidade:  Revista Trimestral
Tiragem: 10.000 exemplares
Circulação: Média de 06 leitores por edição
Distribuição: Nacional

Formato da revista: 17 x 24 cm
Lombada quadrada em papel couchê mate

Público alvo: Diretores, gerentes, empresas, fábricas, 
usinas, concessionários, agrônomos, universidades, 
revendas, produtores rurais, veículos rurais, caminhões, 
florestais e jardim.

Norte: 6%

Nordeste: 11%

CeNtro-oeste: 26%

sudeste: 35%

sul: 22%

Circulação Brasil -  Distribuição Geográfica



Tabela de preços / 
mídia impressa
2ª ou 3ª capa: R$ 20.223,00
4ª capa: R$ 26.964,00
1ª página: R$ 15.729,00
1 página: R$ 13.482,00
Página Dupla: R$25.000,00
1/2 página: R$ 7.865,00
1/3 página: R$ 5.618,00
1/4 página: R$ 3.927,00

Preços especiais para campanha 2016 



Informações adicionais
publicidade impressa
As artes devem ser entregues em PDF ou JPEG 300DPI
Formato padrão + sangria de 3 mm
Entrega de material: 15 dias da data de publicação

Página: 17 x 24 cm
Meia página:
    Opção 1: 17 x 12 cm
    Opção 2: 8,5 x 24 cm
1/3 página: 17 x 8 cm
¼ página: 17 x 6 cm

*Para formatos especiais consultar nossa equipe e 
verificar viabilidade.

Formatos padrão:
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OLDMEN Ediçoes Ltda.
Alameda Suecia, 72- Bragança Paulista (São Paulo)
hb-ediciones@hb-ediciones.com
www.agriworld-revista.com

Publicidade Marketing e Comunicação
CLARiSSA MOMBELLi
Fone: 55 51 96736690
clarissa.mombelli@hb-ediciones.com


