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A Revista Espresso nasceu em 2003 e faz parte da 
história do café brasileiro. Consolidou-se ao longo 
desses anos no mercado como uma publicação 
especializada no tema café. Dedica-se às áreas 
que envolvem o grão e a bebida, do produtor ao 
consumidor final. O conteúdo apresenta um novo 
olhar para a bebida mais querida do Brasil, para 
a qualidade do produto, para a conexão entre as 
pontas do setor. 

A Espresso

“ 

”Melhor revista em 15 prêmios na área editorial

Um projeto próprio, 
inédito e pioneiro no setor, 

que desde o lançamento 
tem como objetivo levar 

informação para todos os 
apaixonados por café.
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Café, gastronomia e viver bem
O conteúdo permeia três pilares de conhecimento: café, 
gastronomia e viver bem. O café é o ponto de partida. 
Tema discutido, divulgado e saboreado ao longo das 
páginas. A revista conta com seções especiais que tratam 
de tendências no setor, cafeterias, baristas, fazendas e 
agricultura, além de novidades que envolvem a bebida, 
entrevistas com personagens que amam o café e com 
os principais representantes da área. Na gastronomia, 
matérias que valorizam a boa comida, receitas simples e 
deliciosas sugeridas por chefs renomados, para preparar 
em casa, com a família ou compartilhar com os amigos. Em 
seções dedicadas ou em harmonia com o café, é sempre 
ilustrada por um cuidadoso trabalho fotográfico que 
desperta a atenção e abre o apetite. Em viver bem, temas de 
comportamento, lifestyle e entrevistas com profissionais 
da televisão, do cinema, da música e da gastronomia, 
trazem novidades sobre talentos nacionais que inspiram 
um olhar crítico sobre a arte e a cultura.
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A revista
A Espresso tem como missão, por meio de linguagem 
simples e inovadora, informar e apresentar as 
tendências, contribuindo para o desenvolvimento 
e aumento do consumo do produto no Brasil. 
Presente em diversas plataformas digitais e impressa 
trimestralmente é referência na área com influência 
direta no comportamento do consumidor e dos 
empresários que atuam na área. O conteúdo relevante 
apresenta as fontes do mercado atual e tem enorme 
cuidado gráfico de arte e fotografia.

Es
pe

cif
ica

çõ
es • Tiragem: 20.000 exemplares 

• Páginas: 100 aproximadamente

• Periodicidade: Trimestral

• Lançamentos: março, junho, 
setembro e dezembro
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POSICIONAMENTO VALOR (R$)

Simples Indeterminada 22.000

Dupla Indeterminada 39.500

Dupla de Abertura 49.000

Terceira Capa 27.500

Quarta Capa 35.000

Colocações Especiais Sob consulta

Acréscimo de 20% em páginas determinadas

Perfil do leitor

• Vendida em bancas de jornal, revistarias e 
livrarias por todo o Brasil

• Vendida nas melhores cafeterias do Brasil

• Vendida em plataformas digitais de leitura de 
revistas como a GoRead e Clube de Revistas

• + de 2 mil assinantes

 • Salas Vip de aeroportos

• Enviada para mailing vip e de formadores de 
opinião do mercado de café e gastronomia

52% Mulheres

48% Homens

CIRCULAÇÃO 
NACIONAL E 
NAS MELHORES 
CAFETERIAS!

Distribuição

RENDA

47% classe A

38% classe AA

15% classe B

REGIÃO

63% Sudeste

18% Sul

10% Nordeste
8% Centro-Oeste
1% Norte

IDADE

67% entre 25 e 50 anos

28% acima de 50 anos

5% até 25 anos

Por que anunciar ?
A Revista Espresso é a publicação de 
referência no mercado de café do Brasil. 
No mundo está dentre as revistas de mais 
relevância de conteúdo, reconhecida pelo 
mercado internacional. Nasceu juntamente 
com a chegada da terceira onda dos cafés 
especiais no Brasil e desde então vem 
acompanhando e ditando também tendências 
de mercado.
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O site da Espresso é o ponto de encontro do 
consumidor. Apresenta reportagens exclusivas 
sobre novidades do mercado, dicas de cafeterias 
em diferentes regiões do Brasil e do mundo e está 
presente em eventos exclusivos de café. Traz o 
calendário de cursos realizados nas diferentes 
cidades do País, informações e coberturas 
de eventos internacionais. O site traz seções 
específicas de Receitas, Cafeterias, Cafezal, 
Barista e Mercado.

Site
responsivo

AÇÕES PARA O CLIENTE VALOR (R$)

Banners A partir de R$ 200,00

Banner em newsletter A partir de R$ 300,00

Post patrocinado A partir de R$ 600,00

Publieditorial Valores sob consulta

Conteúdo Digital: Site

Matérias 
exclusivas

22.000
sessões/mês

Coberturas 
de Eventos

Dicas de 
cafeterias

30.000  
visualizações/ 

mês

2.000 
assinantes na 

Newsletter

18.000
usuários/ 

mês

Posts
diários ReceitasEntrevistas

*Consulte nossa equipe para todos os valores e formatos
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Instagram

+43.000
seguidores

Posts
diários

Sorteios e 
Parcerias

Coberturas
+70.000

impressões/ 
semana

+15.000 usuários
alcançados/ 

semana

O Instagram @revistaespresso 
atrai seguidores na faixa 
etária de 25 a 44 anos, das 
principais cidades do Brasil, 
com publicações diárias sobre o 
mundo do café, dicas de métodos 
e informações precisas e com 
credibilidade sobre a bebida

CONSULTE NOSSA EQUIPE PARA PLANOS DE MÍDIA EM NOSSAS REDES SOCIAIS
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Facebook Twitter

+22.000
curtidas

Posts
diários

Link para reportagens
+10.000 usuários

alcançados/ 
semana

Lista  de  transmissão 
Envio de notícias semanais com 
as melhores dicas de mercado 
para uma lista de especialista 
e interessados sobre o assunto, 
através do WhatsApp

+4.000
seguidores

Posts
diários

Coberturas
5.800

impressões/ 
semana

CONSULTE NOSSA EQUIPE PARA PLANOS DE MÍDIA EM NOSSAS REDES SOCIAIS



CAFÉ EDITORA LTDA.
CNPJ.: 05.508.765/0001-50
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COMERCIAL
comercial@cafeeditora.com.br


