
provocativa
diversidade

inspiradora



“ Via nos postes  

os nomes das 

pessoas que iriam 

morrer em sete 

dias. Eram ciranças 

de 11, 12, 13 anos... 

comecei a levar 

criança pra casa.”

Tia Dag, homenageada 

pelo Trip Transformadores 

em 2007, começou a Casa 

do Zezinho na sua prórpia 

casa e hoje atende mais 

de 1.200 zezinhos do bairro 

Capão Redondo, na periferia 

de São Paulo.

Não existe fórmula secreta para começar uma transformação.  

O Trip Transformadores conta histórias de pessoas que se dedicam  

a tornar o mundo melhor para todos.  

Conheça e inspire-se: www.trip.com.br/transformadores

rádio

TV

revista

tablet

mobile

redes sociais

trip transformadores

online
evento

Conteúdo 
360o
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Reflexão, inovação, diversidade: poucas publicações 
têm em seu DNA a busca incessante pelo novo,

a grande marca da Trip em seus 27 anos de história. 
Abordando a cada mês os mais variados temas – de 
sexo a educação, de alimentação a drogas, de cultura 

de praia às novas relações com o trabalho,
de segurança pública ao novo ativismo –, a revista 

inspira uma comunidade de leitores caracterizada pela 
mente aberta, o não preconceito e a postura positiva

e construtiva diante da vida. Apontada em 2012 
como a terceira revista de maior prestígio do Brasil, a 
publicação mensal nº 1 em reputação no país e a mais 

inovadora entre todas as revistas nacionais
(em pesquisa do Meio & Mensagem e do Grupo 

Troiano de Branding), a Trip segue como uma das 
mais influentes, originais e criativas publicações entre 

os formadores de opinião do Brasil.

Revista
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Trip Girl
Ensaios sensuais com mulheres de verdade,
inteligentes, reais, contemporâneas, lindas...

Páginas Negras
As mais interessantes personalidades nas entrevistas
mais comentadas e repercutidas da imprensa brasileira.
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Moda
Com estilo próprio e pés no chão, nossos
ensaios mostram como nosso dia a dia pode
ser mais bonito e confortável.

Salada
Um mix de conteúdo variado que passa por cultura, esportes,
notícias e o universo único da Trip.

Sentindo na Pele
As loucas histórias do repórter Arthur Veríssimo pelo mundo.
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Esportes
Aventuras e esportes que alimentam o corpo e a alma.

Opinião
Uma revista que pensa – e diz o que pensa.

Colunistas
A visão de mundo de um time seleto de colunistas:
Ricardo Guimarães, Alê Youssef, Ronaldo Lemos,
André Caramuru Aubert, Luiz Alberto Mendes,
Henrique Goldman e J.R. Duran.
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Prêmios
A Trip foi considerada em 2012 a terceira revista de maior 
prestígio do Brasil, a publicação mensal nº 1 em reputação
no país e a mais inovadora entre todas as revistas nacionais.
O ranking, publicado pelo jornal Meio & Mensagem, é feito
a partir dos votos dos mais importantes líderes do mercado
de comunicação nacional, realizada pelo Grupo Troiano
de Branding e pela Qualibest para o Meio & Mensagem. 

Trip Editora
No mesmo período, a Trip Editora recebeu o prêmio
Esso com a revista Tpm e o prêmio de melhor revista 
customizada brasileira com a Revista Personnalité
(26º prêmio veículos de comunicação).
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Gente especial, refratária à mídia convencional, que pensa e tem a cabeça aberta
para o novo. Um grupo que forma e deforma opinião.

Tiragem: 45 mil exemplares (auditada pelo IVC)
 Periodicidade: mensal

Distribuição: nacional, com 10% da tiragem direcionada para um mailing VIP 
(jornalistas, personalidades, empresários e colaboradores da editora) e em pontos 

estratégicos de SP e RJ, como hotéis, cafés e restaurantes pelo sistema special delivery.

Quem lê a Trip?

96%
dos nossos leitores tem
ensino superior completo

Fonte: Pesquisa Ad Hoc Trip Editora realizada pela DTM Marketing

classe B51% 
35% classe A

12% classe C

Classe Social

mulheres22%

homens 78%

Perfil

17% 

2% 

30% 

48% 

Idade

3% 

36 a 45 anos

até 18 anos

19 a 25 anos

26 a 35 anos

acima de 46 anos
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VALOR

R$ 38.000,00

R$ 76.000,00

R$ 22.800,00

R$ 15.200,00

R$ 13.300,00

R$ 114.000,00

R$ 49.400,00

R$ 53.200,00

Acréscimo de 25%

Sob consulta

Tabela de preços

Cronograma 2013
EDiçãO 
218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

RESERVA 

14/Jan

14/Fev

14/Mar

12/Abr

13/Mai

13/Jun

12/Jul

13/Ago

16/Set

15/Out

14/Nov

MATERiAL

18/Jan

18/Fev

21/Mar

18/Abr

17/Mai

19/Jun

19/Jul

19/Ago

20/Set

21/Out

22/Nov

LANçAMENTO

04/Fev

04/Mar

04/Abr

03/Mai

03/Jun

03/Jul

02/Ago

02/Set

04/Out

04/Nov

06/Dez

ESPAçO (LARG. x ALT.) CM

Página simples – 20,8 cm x 27,5 cm 

Página dupla – 41,6 cm x 27,5 cm

1/2 página – 20,8 cm x 13,7 cm

1/3 página – 7,0 cm x 27,5 cm

1/4 página – 10,4 cm x 13,7 cm

2ª capa + pág. 03 – 41,6 cm x 27,5 cm

3ª capa

4ª capa

Página determinada

Encartes e Projetos Especiais 

Fechar arquivo PDF no tamanho original do anúncio com 

0,5 cm de sangria de cada lado e resolução de 300 dpi.

Se o anúncio for de página dupla, favor fechar dois arquivos 

de página simples. Gravar em CD, DVD, pen-drive ou mídia 

semelhante, anexar prova de cor e enviar.

Qualquer dúvida, ligue (11) 2244-8860
aline Trida
Trip Editora
A/C Depto. Comercial publicidade@trip.com.br 
Rua Cônego Eugênio Leite, 767
São Paulo, SP
CEP 05414-012

Como enviar seu material
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A revista Trip chega aos 27 anos seguindo a exata 
proposta de quando foi lançada: estar em constante 

transformação. Reportagens, esporte, reflexões, 
entrevistas, ensaios sensuais, moda, humor, arte...

tudo cabe e, ainda assim, nada resume a publicação. 
Nosso leitor não se define por faixa etária ou 

econômica, mas por um ponto de vista, por uma 
inquietação. Melhor dizer que a Trip é para aqueles 
que buscam  uma forma original de ver, pensar e 
interagir com o mundo. Mais do que apenas uma 

revista, conversamos com você no rádio, na TV, no 
site, nas redes sociais e agora também no tablet. Aqui 

oferecemos, além de todo o conteúdo da edição de 
banca, textos, fotos, vídeos e áudios especialmente 
produzidos para esse meio, deixando sua viagem 

ainda mais completa. Embarque com a gente.

Tablet: a Trip no iPad

36 mil downloads do app (março/2013)*

*Fonte: iTunes Conect



16

Mais valores de veiculação e projetos especiais sob consulta.

Qualquer dúvida, ligue (11) 2244-8840
Sharon ajzental
Trip Editora
A/C Depto. Comercial
Rua Cônego Eugênio Leite, 767
São Paulo, SP
CEP 05414-012

publicidade@trip.com.br

Contatos

FORMATO

Patrocínio de banca

Anúncio de até 500 k

Anúncio de até 2 Mb

Anúncio de até 5 Mb

VALOR

R$ 32.000,00

R$ 16.000,00

R$ 21.000,00

R$ 27.000,00

Tabela de preços de veiculação

aNúNcio BÁSico | Apenas reprodução da peça impressa com versão horizontal.

Cliente deve entregar a peça nas versões horizontal e vertical. JPG ou HTML5; 1.024 

x 768 pixels e 768 x 1.024 pixels. 

aNúNcio com liNK | r$ 1.350,00 > imagem de fundo com um link, ideal

para divulgar um app ou site. JPG ou HTML5; 1.024 x 768 pixels e 768

x 1.024 pixels. O link pode ser embedado no arquivo ou enviado separado

para ser programado pela Trip.

aNúNcio com Galeria De foToS | r$ 2.050,00 > imagem de fundo

+ fotos de produto ou galeria; cliente deve entregar as fotos (até 5 fotos).

HTML5; até 1,2 Mb cada foto.

aNúNcio SimpleS com víDeo | r$ 2.700,00 > Anúncio básico; cliente deve 

fornecer o vídeo em HTML5 até 5 Mb no formato MP4 H.264. HTML5; de até 5 Mb.

Tabela de preços de produção
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Mais valores de veiculação e projetos especiais sob consulta.

Espaço publicitário

Com navegação intuitiva e menu editável, o usuário 
pode dar destaque para os assuntos em que mais 

tem interesse nos aplicativos da Trip e da Tpm. Além 
de oferecer as principais reportagens e entrevistas 
da revista, os aplicativos trazem ainda conteúdos 

multimídia, como programas do Trip FM, vídeos da 
Trip TV e galerias de fotos.

Mobile: a Trip no iPhone

15 mil downloads do app (março/2013)*

*Fonte: iTunes Conect

Tabela de preços de veiculação e formatos

roDapé | r$ 2.200,00/mês > V ai em todas as páginas de 

navegação do aplicativo, com isso gera mais impactos Formato: 300 

x 50 pixels, máximo 50 kb nos formatos de arquivo .jpg e/ou .gif.

miNi BoTToN | r$ 1.500,00/mês > O logo da marca aparece 

sempre que um imagem e/ou vídeo estiverem carregando. 

Formato: 30 x 30 pixels, máximo 50 kb nos formatos de arquivo 

.jpg e/ou .gif.

Tela cheia | r$ 3.000,00/mês > Sempre aparece antevendo a 

entrada de um conteúdo/seção. Formato: 280 x 370 pixels, máximo 

50 kb nos formatos de arquivo .jpg e/ou .gif.
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A Trip Editora foi uma das primeiras
empresas brasileiras a criar um site para 

publicar seus conteúdos. Hospedada
no UOL desde o lançamento do portal,

em abril de 1996, a versão on-line da Trip
sempre buscou traduzir na web o apuro 
estético e editorial da revista. Mas vamos
bem além disso. Além de publicar todo
o conteúdo da revista, na íntegra, o site
daTrip investe em conteúdos multimídia, 

vídeos, áudios, interações com a audiência
e reportagens exclusivas.

Expandimos nossa atuação na web
com presença digital diária em redes sociais 

como Facebook, Twitter, YouTube,
instagram, Flickr e Pinterest, confira

nas páginas seguintes.

A Trip na web
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Canais e plataformas
do site Trip
O site conta com canais que segmentam todo o conteúdo
Trip de maneira fácil, são eles: Entrevistas,
Reportagens, Trip Girl, Cultura Pop, Esporte e Viagem.
E ainda conta com as diversas plataformas que abrangem
todo o universo Trip: Trip TV, Trip FM, Blogs e Colunas,
Trip Transformadores e Trip na Rede.
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Conheça nossos internautas e a sua rotina no site da Trip.

trip.com.br

*Fonte: Base BBM site Trip
**Média mensal 2012. Fonte: Google Analytics

500
visitas únicas por mês**

13
média de páginas vistas 
por usuários no mês**

26% 

20% 

mulheres6%

homens 94%

Perfil*

06m0s
é o tempo médio de navegação**

9milhões
de pageviews por mês**

1% 

11% 

42% 

Idade*

36 a 45 anos

até 18 anos

19 a 25 anos

26 a 35 anos

acima de 46 a 

mil
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Medidas (728 x 90 px) | Valor Cpm: R$ 110,00

Superbanner

Medidas (728 x 90 px fechado) | (728 x 300 px aberto) | Valor Cpm: R$ 132,00

Superbanner Expansível

Formatos e preços de publicidade no site Trip
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Medidas (120 x 600 px) | Valor Cpm: R$ 110,00

Skyscraper

Medidas (960 x 40 px) | Valor da diária: sob consulta.

Cinta

Formatos e preços de publicidade no site Trip
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Medidas (72.000 px de área) | Valor Cpm: R$ 110,00

DHTML

Medidas (140 x 140 px) | Valor CPM: R$ 70,00

Botton

Formatos e preços de publicidade no site Trip
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Medidas (72.000 px de área) | Valor Cpm: R$ 110,00

Arroba Banner

Medidas: 40 x 1000 px (cada lateral) | Diária: R$ 40.000,00
integrado com Superbanner: R$ 50.000,00

Background

Formatos e preços de publicidade no site Trip
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oBServaçõeS
BACkGROUND: a peça deve ter no máximo 20 segundos de animação, não podendo ter looping.

DHTML: a peça deve conter botão fechar e 12 segundos de animação.

DHTML com vídeo: a peça não contém animação, o áudio inicia desligado e o vídeo inicia somente pelo usuário, nunca sozinho.

*A versão máxima de flash que aceitamos é de 7.0 á 9.0, e no caso de DHTML com vídeo o Rich Media.

Especificações Técnicas Site Trip

formaTo
Arroba Banner

Background (BG)

Botton

DHTML

DHTML c/ Vídeo

Cinta de Matéria

Skyscraper

Skyscraper Expansível

Superbanner

Superbanner Expansível

formaTo
Arroba Banner

Background (BG)

Superbanner ou

Superbanner Expansível

oS caNaiS paTrociNaDoS iNcluem ToDaS aS peçaS aBaixo:

valor
R$ 110,00

R$ 150,00

R$ 70,00

R$ 120,00

R$ 132,00

Sob consulta

R$ 110,00

R$ 132,00

R$ 110,00

R$ 132,00

valor
sob consulta

TamaNho
300 x 250 px

240 x máx. 1000 px

140 x 140 px

Máx. 72.2 px

Máx. 72.2 px

960 x 40 px

120 x 600 px

120 x 600 e

260 x 600 px

728 x 90 px

728 x 90 e

728 x 300 px

TamaNho
300 x 250 px

728 x 90 px

728 x 90 e 728 x 300 px

peSo
25 kb

100 kb

20 kb

30 kb

2 a 10 Mb

20 kb

25 kb

30 kb

25 kb

30 kb

peSo
25 kb

25 kb

30 kb

arQuivo*
jpg; gif; swf

jpg; gif; swf

jpg; gif; swf

Tag

Tag

jpg; gif; png

jpg; gif; swf

Tag

jpg; gif; swf

Tag

arQuivo*
jpg; gif; swf

jpg; gif; swf

Tag

frame raTe
18 fps

18 fps

18 fps

18 fps

18 fps

18 fps

18 fps

18 fps

18 fps

18 fps

frame raTe
18 fps

18 fps

18 fps

18 fps

Tipo
CPM

CPM

CPM

CPM

CPM

Diária

CPM

CPM

CPM

CPM

MíDiA DiSPLAY

CANAL PATROCiNADO

Contato

Trip Editora
A/C Depto. Comercial publicidade@trip.com.br 
Rua Cônego Eugênio Leite, 767
São Paulo, SP
CEP 05414-012

Qualquer dúvida, ligue (11) 2244-8840
Sharon ajzental
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Redes Sociais:
A Trip e sua Comunidade Digital

As redes sociais ajudam a espalhar
o espírito Trip pela internet.

Além de chamarem acessos ao conteúdo
de nossos sites, estimulam a interação
com nossos leitores e atraem outros.

Material exclusivo também é produzido
para elas, como extras de ensaios,

enquetes e vídeos.
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O @revista_trip chega a 400 mil followers. Em média, 100 interações diárias, 98% são positivas. Perfis influentes costumam
interagir e retuitar a Trip de forma espontânea. Conquistamos, em média, 600 novos followers por dia.

Trip no Twitter

Trip no Facebook

Trip no Instagram

403.776 
seguidores (em março de 2013)

495.352

FOLLOwERS

Comparativo Twitter | Revistas Masculinas

Fonte: twitter.com/#!/revista_trip

Alcance semanal de 100 mil pessoas. Em média, 4 mil interações semanais (curtir e comentários).

O instagram.com/revistatrip está na frente das principais publicações masculinas do Brasil, com 22 mil followers. 

Comparativo Facebook | Revistas Masculinas

Comparativo Facebook | Revistas Masculinas

Fonte: facebook.com/revistatrip

Fonte:instagram.com/revistatrip

53.822 
    inscritos na comunidade (em março de 2013)

22.159 
    inscritos na comunidade (em março de 2013)

500.000

375.000

250.000

125.000

0

25.155
7.826

142.951

73.207

403.776
 alfa

 GQ

 playboy

 rolling Stone

 Trip

 vip

34.138 33.595

112.819
125.131

332.887

53.822

400.000

300.000

200.000

100.000

0

 alfa

 GQ

 playboy

 rolling Stone

 Trip

 vip

5.520

2.240 3.539

20.650

470

22.159
30.000

20.000

15.000

7.500

0

 alfa

 GQ

 playboy

 rolling Stone

 Trip

 vip
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A Trip na TV
(programa inédito semanal na Mix TV)

Numa parceria inédita entre a Mix TV e a Trip Editora,
o programa segue a linha editorial das revistas

e das plataformas de conteúdo formadas pelas marcas
Trip e Tpm. O Trip TV surge com um importante diferencial: um 
blend divertido e consistente da união de revista, TV, internet, 

mobile, rádio, tablets e redes sociais em um só projeto.

Pela primeira vez uma das mais respeitadas revistas
brasileiras lança seu programa de TV. 

   NO AR: 
• inédito: sábado, 23hs
• Reprises: terça, 23h30 (única que muda) e quinta (23h45)

NovId
ade
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Divulgação
Divulgação nas revistas da Trip Editora, tablets, mobile
e redes sociais, o Trip TV é uma parceria da Trip e da Mix TV.

Conteúdo
O conteúdo surge através das entrevistas, ensaios,
reportagens e enquetes relacionadas aos temas mensais
das revistas. Além disso, os programas contém cenas e quadros 
importantes do Trip Fm, onde Paulo Lima entrevista uma 
personalidade. Outro quadro fixo é o ensaio sensual e depoimento 
das Trip Girls.

Programação
Programa semanal na grade da Mix TV aos sábados às 23Hs
com reprise às terças e quintas às 22h e 23h45 respectivamente. 
Todos os programas estão disponíveis no site da Mix TV
(www.mixtv.com.br) e no da revista Trip (trip.com.br).

O programa também conta com participações de Arthur Veríssimo. 
Com uma série de assuntos tão amplos quanto os temas e 
histórias abordadas nas revistas Trip e Tpm, o telespectador 
embarcará em um mix de atrações, divididas em dois blocos com 
15 minutos de duração total.
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Fonte: Ibope - Markdata Media Workstation – GSP – Anual 2012 - Dpto Pesquisa MIX TV

Quem assiste ao Trip TV?
Músicas, informações, esporte, humor,  jornalismo, estilo de vida, entretenimento,  

séries internacionais, moda e assuntos que  falam diretamente com os jovens.

263
municípios

+21milhões
de domicílios. UHF, PayTv e parabólica.

homens46%

mulheres54%

Perfil

classe C58% 
33% classe AB

9% outros

Classe Social

Idade

21% 

32% 

17% 

20% 

10% 

36 a 50 anos

até 18 anos

19 a 25 anos

26 a 35 anos

acima de 50 anos
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A Trip no Rádio

O Trip FM existe há mais de 28 anos e foi
o primeiro produto da casa. Em um ambiente descontraído, 

Paulo Lima, publisher da editora, recebe convidados das 
mais diferentes áreas para entrevistas que misturam 

jornalismo e bom humor. Em 1984, estreou o primeiro 
programa que focava sua atenção no universo dos esportes 

radicais, como surf, skate e voo livre.  Atualmente o Trip 
FM é um programa de entrevistas que vai além e oferece 

notícias, músicas e informação: fórmula que resultou
 no prêmio de Melhor Programa de Variedades
do Rádio pela Associação Paulista de Críticos

de Arte (APCA), em 2005. 

   NO AR: 
Trip Fm na rádio Eldorado Fm (107,3)
• Todas as sextas-feiras às 20h e reprise às terças-feiras  às 23h.
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Características
O Trip FM tem 1 hora de duração e é dividido em dois blocos 
de notícias e 4 blocos de entrevista, todos separados por 
músicas dos mais diferentes tipos e estilos, misturando de 
forma agradável pop, rock, indie, música brasileira, reggae, 
R&B e algumas raridades selecionadas especialmente pela 
equipe da editora.

Grandes nomes no Trip FM
Alguns nomes que passaram por aqui recentemente são Tiago 
Lacerda, Vladimir Brichta e Toni Tornado; xico Sá, Milton Leite
e Laerte; Marcelo Camelo, Toquinho e Emicida; Fernando Meirelles, 
Cao Hamburguer e Sérgio Valente; Bruno Mazzeo, Tiago Leifert, 
Zeca Camargo e Marília Gabriela; além de convidados como 
Emerson Fittipaldi e Felipe Massa; Sócrates e Rickson Gracie;
Maitê Proença, Glória Menezes e Mallu Mader; Selton Mello
e wagner Moura; e a cada semana tem muito mais.

O fundador da GOL, Constantino Junior, 
em entrevista no estúdio da Trip FM.

Assim como as revistas Trip e Tpm, o Trip FM procura 
diversificar o perfil de seus convidados, recebendo músicos, 
esportistas, atores, diretores, empresários e pessoas que 
realmente se destacam em suas áreas de atuação, sejam
elas quais forem. 
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Presença
O Trip FM é um programa abrangente, multimídia e multiplataforma, 
que é divulgado e complementado nos outros veículos da editora. 
O programa é transmitido pelo rádio para aproximadamente 100 
cidades espalhadas pelo Brasil, através de parcerias com as rádios: 
Eldorado FM (SP), itapema FM (RS), 102,1 FM - Rádio Rock (Baixada 
Santista, Clube FM (Serra Gaúcha) e Beach Park FM (Fortaleza).

Multiplataforma
Contudo, não é apenas no rádio que o Trip FM  tem
presença marcante. Em todas as plataformas da Trip
(canais no site, aplicativos mobile, revista, iPad e Trip TV),
você encontra o conteúdo exclusivo e gratuito do programa.

Programação
São paulo
Grande São Paulo – Sexta-feira 20h Eldorado FM 107,3 MHz; 
Santos – Sexta-feira 20h 102 FM 102,1 MHz.
rio Grande do Sul
Grande Porto Alegre – Domingo 22h; itapema FM 102,3 MHz
Serra Gaúcha; Sábado 20h Clube FM 88,5 MHz
ceará
Fortaleza – Domingo 23h Beach Park FM 101,7 MHz
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218.943 
é o alcance máximo de ouvintes
impactados por mês na Eldorado FM.

Rádio Eldorado FM (107,3).
São 4 programas inéditos por mês e 4 reprises,

somando um total de 8 programas no mês.

Quem ouve o Trip FM?

Fonte: IBOPE Easymedia – Alcance Máximo – 06h-24h – Segunda a Domingo – Dez’12/Fev’13

46%
dos ouvintes têm entre 30 e 40 anos

mulheres43%

homens 57%

Perfil

68%
dos ouvintes são da classe AB

outros47% 
53% superior completo

escolaridade
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A Revista Trip foi licenciada desde 2010 pela Trip Editora à 
empresa do publisher e jornalista alemão Thomas Garms, 

ex-editor das revistas Men’s Health e Hörzu
e ex-vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios 

da Axel Springer international, um dos mais importantes 
grupos de comunicação da Alemanha.

As edições circulam pelo mercado europeu,
na Alemanha, na Áustria e na Suíça, seguindo a linha 

editorial e gráfica da Trip brasileira, assim como
a edição original. A revista tem periodicidade trimestral

nas bancas e tiragem de 50 mil exemplares.

Com 50% do conteúdo traduzido e adaptado das edição 
brasileira e os outros 50% do conteúdos criados e 

produzidos na Alemanha, por profissionais europeus, 
e aprovados pela editora no Brasil, a publicação alemã 

tem também sua versão digital, site e está presente nas 
principais redes sociais com atualizações semanais.

A Trip Alemanha
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EvEnto trip Ao vivo



Parecia evidente pra nós que o mundo já naque-
la época estava vivendo os primeiros movimen-
tos de uma revolução que, mesmo que lenta e 
silenciosa, seria definitiva. Uma radical mudan-
ça na forma de pensar e agir. A tomada de cons-
ciência de que tentar blindar e isolar as partes 
pequenas do todo, sejam elas nossas próprias 
vidas, nossas famílias, empresas, cidades ou pa-
íses, é absolutamente inócuo e sem sentido.

Que, se não cuidarmos desse todo, parte isola-
da nenhuma vai ficar bem no final. E sabíamos 
que celebrar as pessoas que praticavam essa 
visão inspiraria outras organizações mais po-
derosas a fazer o mesmo.

Uma das coisas mais incríveis de constatar 
nesses seis anos do prêmio, é que essa cons-
ciência está muito mais nítida. Por mais que 
ainda estejamos mergulhados em problemas 
dificílimos no planeta, é impossível não ver si-

nais de mudanças radicais de comportamento 
aflorando em todas as partes do globo e em to-
dos os setores da vida.

De verdade, torcemos para que o espírito e as 
motivações desses nossos homenageados no 
Trip Transformadores sejam cada vez menos 
exceções. Torcemos mesmo para que chegue 
um dia em que premiar e homenagear quem 
entende a necessidade de se doar aos outros 
perca qualquer sentido, já que essa será de 
verdade a regra.

É exatamente para isso que serve o Trip Trans-
formadores. Para gerar essa energia que mo-
verá o mundo para onde ele merece ir.

E certos de que não fazemos nada sozi-
nhos, e de que tudo está interligado, gos-
tariamos de convidar você a empreender 
conosco esta jornada.

A gênEsE do trip trAnsformAdorEs vEm dE umA pErcEpção 
muito clArA quE tínhAmos nA trip  dEsdE o início Em 1986.



Um movimento permanente, 
relevante e de largo alcance. 
De uma forma única e exclusiva 
permite que sua marca tenha 
acesso a um conjunto de 
iniciativas que conversa com os 
mais diversos públicos.

um movimEnto 
multiplAtAformA

AplicAtivo moBilE
Como participar de projetos 

transformadores

AplicAtivo 
ipad

A história dos 
homenageados

cinEmA 
exibição dos 
documentários  
dos homenageados

EncArtEs 
Cadernos 
especiais 

exclusivos na 
revista trip

intErnEt
Canal exclusivo no YouTube
Transmisssão ao vivo dos eventos
Debates on-line

mídiAs sociAis
Facebook 

Ativações para os conteúdos 
da plataforma digital

Promoções ativadas nas 
redes sociais

Posts com conteúdos 
relevantes relacionados ao 

movimento

cAmpAnhA dE 
comunicAção

Anúncio em revista
Rádio

e-mail marketing
Banners on-line

Cinema



um movimEnto 
multiplAtAformA

AtivAçÕEs
Ação de engajamento
Crédito de carbono
Deixe seu retrato

EvEntos dE 
AquEcimEnto
Lançamento 
Transformadores em NY
Esquenta musical
Evento principal:
Premiação no Auditório 
Ibirapuera

produtos 
Inspiring Book
Camisetas 
Brindes personalizados
Ecobag
DVD

sitE 
Perfis
Projetos
Galeria de fotos
Galeria de vídeos
Artigos
Entrevistas
Blog dos homenageados
Canal exclusivo do patrocinador

visitA nA 
EmprEsA
Um homenageado 
em contato direto 
e inspirador com a 
empresa patrocinadora



“o trip 
transformadores,cumpre 

com nobreza essa 
função social 

de mostrar as pessoas 
que fazem diferença  

no país.”
 Marcello Serpa, sócio e diretor 

de criação da Almap-BBDO

“simplesmente 
inexplicável. o que 

vocês fazem ninguém 
sabe fazer. 

Enorme orgulho.”
Paulo Kakinoff, presidente da 

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES

“A trip identifica 
seres humanos 

maiores, melhores e 
diferenciados. 

Esta é uma iniciativa 
espetacular.” 

Álvaro Coelho da Fonseca, presidente  
da Coelho da Fonseca

“É uma iniciativa 
fundamental para 

avançarmos na construção 
de uma sociedade 

brasileira mais solidária.” 
Marcelo Mattos Araújo

Secretário de Estado da Culura

“o prêmio 
valoriza ações 
que refletem 

o momento do 
novo Brasil, 

mais positivo 
e proativo.”

Daniel Feffer, vice-presidente corporativo 
da Suzano Holding.



“o prêmio estimula
pessoas que têm vontade

de fazer alguma coisa
pelos outros, pelo mundo,
é um estímulo para que

essas pessoas se lancem
mais pela frente.

Abílio Diniz, Empresário

pErmAnênciA
nossos meios impressos, 

eletrônicos, digitais e nossas 
iniciativas na criação de eventos, 
encontros, palestras e workshops 

vão garantir que os temas que 
permeiam o prêmio sejam 

compartilhados e divulgados de 
forma permanente durante todo 
o ano, estabelecendo um fórum 

contínuo de ideias, discussões e 
trocas de experiências.

podemos garantir  
que o prêmio trip 

transformadores é hoje uma das 
iniciativas mais reconhecidas 

entre os brasileiros que almejam 
o desenvolvimento social e 

humano no Brasil.
Ao fim da edição de 2013,  

serão 130 porta-vozes, atuando 
nas mais diversas áreas do 

conhecimento.

rElEvânciA

“o prêmio agracia 
pessoas de diferentes 
vertentes, motivações 

e interesses, mas 
todos com um 

objetivo comum: 
transformar o mundo 

num lugar melhor.
Didi Wagner, Apresentadora de TV

“Eu faço, mas
é pouco. se cada 

um fizesse um 
pouquinho, 

o mundo  seria 
melhor.”

Bárbara Paz, Atriz



RESUMO dE EnTREgAS pARA cOTA dE pATROcíniO
cAMpAnhA dE divUlgAçãO

Internet: sites TRIP e TPM   assinatura de superbanner expansível / aplicação de logo
     (2.000.000 de impressões – junho a novembro)
Revistas: TRIP, TPM, GOL    assinatura do anúncio / aplicação de logo
     (5 duplas em cada título – outubro e novembro

Revista Isto É    assinatura do anúncio / aplicação de logo (4 simples – outubro e novembro)

Rádio: Eldorado    assinatura das pílulas editoriais / menção
     (60 boletins de 60 segundos – outubro e novembro)

Trip FM     assinatura de reportagens editoriais, menção (10 reportagens – outubro e novembro)

Cinema     assinatura de vídeos / logo na vinheta de encerramento
     (10 cinessemanas – setembro a novembro)

cOnTEÚdOS EdiTORiAiS

Internet: portal TRANSFORMADORES  canal exclusivo com o seu conteúdo (9 meses – julho de 2013 a março de 2014)

Documentários    aplicação de logo na vinheta de encerramento (10 docs – outubro e novembro)

Disparo de e-mail mkt    assinatura da peça / aplicação de logo
     (10 disparos para 40 mil pessoas – agosto a outubro)

Speechs     aplicação de logo na vinheta de encerramento (10 speechs  – a partir de julho)

Aplicativo mobile    página de anúncio na abertura do aplicativo (1 banner – outubro)

Aplicativo iPad Trip Transformadores  página de anúncio + vídeo na abertura do aplicativo
     (1 página + vídeo – novembro)

Revista/encartes de conteúdo  assinatura das páginas (5 capas – julho a novembro)

Inspiring book    página de anúncio (1.000 unidades – novembro)

Redes sociais: ativação   concurso cultural para a sua marca em site + Facebook
     (1 ativação – entre julho e novembro)

Crédito de carbono   logo no template (6 meses de ação – julho a março de 2014)

EvEnTOS / ATivAçãO dE MARcA

Estúdio fotográfico   template com sua marca (presença em 3 eventos;
     1.000 unidades por evento – maio, outubro e novembro)

Lançamento    convites, sampling, integração da sua marca na cenografia, vídeo, figurinos
     (1 evento em maio)

Palestra     convites, sampling, ativação de marca, vídeo, figurinos (1 evento em junho)

Eventos na rede    convite (e-mail mkt), comercial de 30 segundos (2 eventos digitais em julho)

Esquenta    convites, sampling, integração da sua marca na cenografia, vídeo, figurinos
     (1 evento em outubro)

Palestra na empresa parceira   (1 palestra entre novembro de 2013 e março de 2014)

Premiação    convites, sampling, ativação de marca, seu vídeo na TV, figurinos,
     logo no ambiente digital da transmissão online (1 evento em novembro)

MídiA AvUlSA

TRIP     12 (utilização até março de 2014)

TPM     12 (utilização até março de 2014)

IPAD TRIP    2 (utilização até março de 2014)

IPAD TPM    2 (utilização até março de 2014)

SITE TRIP    300 mil impressões (utilização até março de 2014)



Qualquer dúvida, ligar (11) 3898-8741

Trip Editora e Propaganda SA
Depto. Comercial publicidade@trip.com.br 

Rua Cônego Eugênio Leite, 767
São Paulo, SP – CEP 05414-012

www.tripeditora.com.br


