APRESENTAÇÃO

A Espresso
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.

“

Um projeto próprio,
inédito e pioneiro no setor,
que desde o lançamento
tem como objetivo levar
informação para todos os
apaixonados por café.

”

Melhor revista em 15 prêmios na área editorial
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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

Especificações

e fotografia.
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• Tiragem: 20.000 exemplares
• Páginas: 100 aproximadamente
• Periodicidade: Trimestral
• Lançamentos: março, junho,
setembro e dezembro

Newsletter

Conteúdo Digital: Site
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

A Newsletter “Espresso News” é
enviada aos assinantes e leitores
do site periodicamente com as
principais notícias da quinzena
ou mensais. Os destaques ficam
para os conteúdos de qualidade
sobre café.
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Mídias Sociais
Instagram

As mídias sociais são importantes ferramentas de reforço
das notícias. No Facebook e Twitter fazemos postagem
que seguem a linha dos temas do site.

Facebook

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

Twitter
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
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COMERCIAL
comercial@cafeeditora.com.br
DISTRIBUIÇÃO
distribuicao@cafeeditora.com.br
REDAÇÃO
revistaespresso@cafeeditora.com.br
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