
5º Anuário 
Brasileiro de Aviação Civil

Mídia Kit 2020

2020



Instituto Brasileiro de Aviação Civil

O Instituto Brasileiro de Aviação Civil é uma 
entidade sem fins lucrativos que desde 2016 
fomenta o mercado de aviação civil, por meio de 
conteúdos especializados e estratégicos, que são 
elaborados a partir de pesquisas e análises, com o 
intuito de disseminar conhecimento para contribuir 
com o crescimento do setor, desenvolvimento de 
recursos humanos e tecnológicos para a aviação.



Nossas mídias e meios de Comunicação

Atualização diária com notícias de mercado, 
indústria, tecnologia e infraestrutura nacional 
e internacional, da aviação civil. 

Alcance anual 
+ de 43.000 
Visualizações

Site

Média de
17.000
Usuários anuais



Nossas mídias

Envio semanal das principais notícias do 
mercado, para nossa base de contatos.

Newsletter

Alcance
+ de 4.000 profissionais do setor

Formato
via e-mail

Divulgação de promoções, comunicados e afins.

E-mail MKT

Periodicidade sazonal



Publicação 5ª edição

Conteúdos
Tendências na Aviação Civil;
Mercado de Insumos;
Mercado da Aviação Civil;
Mercado consumidor;

Digital
Disponível para download através do 
site, News, e-mail marketing

Formato
Impresso e Digital
Periodicidade: Anual
Impresso: 1.000 tiragens

Objetivo
Apoiar o planejamento e a tomada de 
decisão por empresas e autoridades do 
setor, com informações das principais 
estatísticas do mercado



Público alvo

1.000 cópias impressas serão entregues para:

Presidentes, Vice-Presidentes, Diretores e 
Executivos de órgãos governamentais reguladores da 
aviação e empresas setor em geral.



Oportunidade de Patrocínio para cada Capítulo

Logotipo na seção 
“Patrocinadores”

Página dupla na 
publicação

Comentário com foto 
do representante do 
patrocinador sobre o 
assunto do capítulo 

Investimento
R$20.000,00

Logotipo da empresa 
na contra capa, e 
primeira página da 
publicação



Duas entrevistas do 
patrocinador no site (datas 
previamente estabelecidas) 

Oportunidade de Patrocínio para cada Capítulo

*a partir da assinatura do contrato

Logo e destaque no site 
(Duração 12 meses*) 

Aplicação da logomarca 
da empresa nos materiais 
relativos à publicação

Veiculação da 
logo durante 12 
meses na News

Investimento
R$20.000,00

Veiculação de um vídeo 
institucional da empresa, no 
evento online de lançamento



Oportunidade de Anúncio Ouro

Página simples
na publicação

Logotipo na seção
“Anunciantes Ouro” 

na Publicação

Comentário do 
anunciante ouro 
sobre o assunto do 
capítulo

Logo e destaque
no site 

Investimento
R$12.000,00



Oportunidade de Anúncio Prata

Meia página na publicação

Logotipo na seção “Anunciantes 
Prata” na Publicação

Logo e destaque no site 

Investimento
R$8.000,00



laleska.silva@institutoaviacao.org

www.institutoaviacao.org

WhatsApp (19) 3524-9218 

Contato

mailto:laleska.silva@institutoaviacao.org
http://www.institutoaviacao.org/

