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Seu cliente
a um clique de distância

Per�l do Leitor Distribuição geográ�ca

O site da Anicer destaca as questões mais 
relevantes para o desenvolvimento do 
setor da cerâmica vermelha e aborda 
novidades do mercado, novas tecnologias, 
editais, programas de incentivo e outros 
fatos de interesse comum a respeito das 
instituições públicas e privadas que são 
parceiras da Associação.

A Revista da Anicer apresenta um 
conteúdo voltado à cadeia da construção 
civil. Dirigida a cerâmicas e olarias, 
arquitetos, engenheiros, universidades, 
empresários, pesquisadores, sindicatos, 
associações, federações da indústria e 
construtoras, a publicação é considerada o 
veículo o�cial do setor.

Tiragem

10 mil exemplares

Distribuição
Brasil, países da América Latina 
como Argentina, Uruguai, 
Paraguai e Chile e da
União Europeia.

Durante muito tempo, a internet foi 
considerada sinônimo de acesso fácil à 
informação e nos últimos anos, com a 
ascensão de empresas como Facebook, as 
redes sociais vêm assumindo o papel de 
protagonistas digitais nesse processo. Um 
ponto em comum dentre os diversos tipos 
de rede social é o compartilhamento de 
informações, conhecimentos, interesses e 
esforços em busca de objetivos a�ns.

Mais de 400.000 pessoas 
se cadastram por dia no 
Facebook, que já conta 
com mais de 1 bilhão e 
meio de usuários ativos. 
Um dos canais mais interativos da Anicer, 
a fan page da instituição conta com mais 
de 2.000 seguidores. 

Não compramos likes, nossos se- 
guidores são 100% envolvidos com o 
setor de cerâmica vermelha.

Público

www.facebook.com/anicero�cial

1.165
acessos por dia

Média de

Média de

acessos por mês
39.450
Média de

acessos por ano
419.400
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Banner frontal
Área de destaque com 90% de exposição em todo o site.
Tamanho: 1000x300px.

Banner lateral
Área de destaque com 
100% de exposição em 
todo o site (�xo).
Tamanho: 170x340px.

Banner lateral
Área de destaque com 
75% de exposição em 
todo o site (dinâmico).
Tamanho: 170x210px.

Página dupla
46 x 28 cm

Página inteira
23 x 28 cm

1/2 Página
23 x 13,5 cm

1/3 de Página
7,5 x 28 cm

40% Indústrias de produtos de material de construção, cerâmicas e fornecedores

7,5% Institucional e outros

7,5% Varejistas, atacadistas e distribuidores

10% Técnicos em edifícios e outros pro�ssionais de construbusiness

10% Professores, estudantes de engenharia e arquitetura

25% Construtoras, engenheiro e arquitetos
45%  Sudeste
24%  Sul
21%  Nordeste
11%  Norte
   9%  Centro Oeste

42%
dos fãs são

mulheres

58%
dos fãs são
homens

+55 (21) 2524 0128
comunica@anicer.com.br


