
Mídia Kit

7° Edição - 2024



A Revista Santa Têxtil foi fundada em 2010 na cidade de Brusque em Santa Catarina,
buscando valorizar, fortalecer e expandir o mercado têxtil Catarinense.

 
Devido ao sucesso, a Revista Santa Têxtil continua sendo o maior divulgador têxtil de

Santa Catarina, mas agora também divulgará a indústria têxtil de todo território
nacional, dando oportunidade a todas as empresas dos mais variados segmentos da

indústria têxtil à fazerem parte do maior veículo de divulgação têxtil do país. 
 

O portal Santa Têxtil é o único portal diferenciado com hotsite e anúncios mais
completos para seus clientes, além de ocupar as primeiras posições do hanking do

Google e outros mecanismos de busca. 

Quem somos



Porque anunciar
A maior tiragem de revistas têxteis e portal têxtil mais acessado do Brasil.

O portal Santa Têxtil é o único que disponibiliza para os seus clientes várias formas
de divulgar seus produtos e serviços, sendo através de hotsites, anúncios e banners.

 
Somos também os únicos a disponibilizar displays em empresas do setor têxtil em
mais de 100 pontos estratégicos como fábricas de tecidos, malharias, aviamentos,

lojas de maquinários e fornecedores de matéria prima para o setor têxtil.
 

Estamos presentes nas principais feiras do Brasil, sempre em destaque pela sua
maior distribuição de revistas impressas no segmento.



Tabela de preços

1 Página inteira
20,5cm x 27,5cm
R$ 3.100,00

2 1/2 página
18,5cm x 12,5cm
R$ 2.500,00



Tabela de preços

3 Faixa de página
18,5cm x 6cm
R$ 1.500,00



Lançamento em janeiro de 2024
Distribuição na Febratex (20 a 23 Agosto 2024) em Blumenau/SC
Distribuição no AgresteTex (19 a 22 março 2024) em Caruaru/ PE
Tiragem de 10 mil exemplares

Todas as empresas e/ou segmentos do setor têxtil que adquirirem um anúncio na
revista, terão como benefício a inserção de mídias digitais nas redes sociais da Santa

Têxtil por 12 meses.
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@revista.santatextil

@santa.textil

https://www.santatextil.com.br+55 47 99955-9363

Entre em contato

contato@santatextil.com.br

https://www.instagram.com/revista.santatextil/
https://web.facebook.com/santa.textil/?locale=pt_BR&_rdc=1&_rdr=
https://web.facebook.com/santa.textil/?locale=pt_BR&_rdc=1&_rdr=
https://www.santatextil.com.br/
https://wa.me/554799559363

