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RG é lifestyle. Nosso site e nossas 
redes sociais refletem o que há de 
mais cool no mercado de luxo. RG é 
mais do que um veículo: é também 
um hub de serviços, que oferece 
ao mercado soluções de conteúdo, 
mailing, eventos e projetos especiais. 
Nossas redes sociais, integradas 
com nosso site e dispositivos móveis, 
são o ponto de encontro e interação 
da audiência de RG, consolidando 
a experiência 360º de mídia.
E a partir de agora, em parceria 
editorial, comercial e tecnológica com 
o UOL, o SiteRG leva, para um público 
ainda mais amplo, toda sua expertise.

A PLATAFORMA 

MAIS COOL  
DO MERCADO DE LUXO
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Um guia para mulheres e homens 
da classe A, influenciadores em suas 
comunidades, jovens na atitude. 
Nosso site e nossas redes são um 
híbrido de revista eletrônica e site 
de hardnews. Entre os principais 
assuntos, as festas, a vida social, 
notícias e entrevistas com celebridades, 
as últimas notícias sobre moda e 
beleza, um trend hunting de cultura, 
tecnologia e estilo de vida. E uma rede 
de colaboradores de diversas áreas 
de expressão: a consulesa Alexandra 
Loras, a apresentadora Kika Martinez, o 
foodie João Ferraz, o produtor musical 
Marco Assub, a empresária Mariangela 
Bordon, a influencer Deborah Falci...

MISSÃO SITERG.COM.BR



Soluções customizadas com foco 
no storytelling da sua marca. 
Nosso comprometimento é ajudar 
nossos clientes a se relacionarem 
de forma inovadora e relevante 
com o target RG por meio das 
nossas diferentes plataformas.

Formatos especiais de mídia, native 
ads,  cobertura de eventos, branded 
content online, revistas customizadas, 
vídeos, mídias sociais, criação de 
eventos e projetos especiais.

PUBLICIDADE 

SOLUÇÕES
CUSTOMIZADAS
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Moda é ponto de partida 
para o lifestyle de RG.
RG antecipa tendências, femininas 
e masculinas. Dita moda. 
E participa de projetos e movimentos 
de marcas parceiras.

LACOSTE E RG: LIFE IS 
A BEAUTIFUL SPORT
Criamos uma campanha de moda 
para a abertura da primeira flagship 
store da Lacoste no Brasil. Um vídeo 
e um countdown no instagram, 
com influenciadores do target 
de RG saudando a nova loja de 
Lacoste. A campanha culminou 
em um evento, com mailing RG.

RG+MODA



Música e cultura são 
marcas de RG.
A marca é parceira dos principais shows e 
festivais como Popload Gig e Sónar, 
além de festas como Javali

SOL SUNDAY SESSIONS
RG é parceira do projeto da cerveja SOL, do grupo 
Heineken. O plano de conteúdo prevê ações antes, 
durante e pós-evento, nas redes sociais, em vídeo e ao 
vivo, pelo instagram. Mailing de influenciadores RG.

BEN N JERRY’S PCKET SHOW
RG também faz parte do projeto da marca do 
grupo Unilever, que compreende 4 edições.
O plano de conteúdo prevê ações antes, 
durante e pós-evento, nas redes sociais, 
em vídeo e ao vivo, pelo instagram.

RG+MÚSICA



RG é o Registro Geral de quem interessa. 
Gente é nosso principal material. 
O mailing de RG é formado por opinion 
makers, que confiam na marca e em seus 
projetos. Nosso relacionamento é estreito 
e nos permite conectá-los a marcas de 
maneira genuína, original e verdadeira, 
por meio de experiências relevantes.

#CAVALEROSRG
Criamos uma turma de embaixadores da 
marca Cavalera, que durante 6 meses 
participou de diversas atividades 
propostas por RG e pela marca.
   A turma de Cavaleros foi à primeira-fila de 
2 desfiles da marca,fez posts de produtos e 
experiências Cavalera em suas redes sociais.

RG+GENTE



Formatos
1  Superbanner top
2  Superbanner top expansível
3  Superbanner bottom 
4  Superbanner bottom expansível
5  Arroba
6  Arroba com vídeo
7  Cutting Edge
8  Cutting Edge expansível
9  Video outstream

PUBLICIDADE
FORMATOS 
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5 e 6

7HOMEPAGE



Formatos
1  Superbanner top
2  Cutting Edge
3  Cutting Edge expansível
4  Video outstream

PUBLICIDADE
FORMATOS 
CANAIS

1

4

3

2



Native Ad 
Peças publicitárias em 
espaços editoriais + matéria

• Foto no rotate 
• Foto na minigaleria
• Foto em festas 
• Foto em cultura/moda/beleza

PUBLICIDADE
FORMATOS 
HOMEPAGE

ROTATE

MINIGALERIA

FESTA

CULTURA

NATIVE AD



Native Ad 
Peças publicitárias em 
espaços editoriais + matéria

• Foto em moda/beleza
• Foto em lifestyle
• Foto em cultura
• Foto em RGQuer

PUBLICIDADE
FORMATOS 
CANAIS

NATIVE AD

NATIVE AD

NATIVE AD

NATIVE AD



Formatos
1  Superbanner top
2  Superbanner bottom 
3  Retângulo médio
4  Retângulo médio com vídeo
5  Video outstream

PUBLICIDADE
FORMATOS 
INTERNAS

1

2

3 e 45



PUBLICIDADE
PREÇOS E FORMATOS

SUPERBANNER TOP
SUPERBANNER BOTTOM 
SUPERBANNER TOP EXPANSÍVEL 
SUPERBANNER BOTTOM EXPANSÍVEL
ARROBA
BACKGROUND
CUTTING EDGE / INTERVENÇÃO
CUTTING EDGE EXPANSÍVEL
VÍDEO OUTSTREAM
PATROCÍNIO

MOBILE / SUPERBANNER
MOBILE / ARROBA
NATIVE AD

HOMEPAGE

CPM
CPM
CPM
CPM
CPM
DIÁRIA 
CPM
CPM
VIEWS
3 DIÁRIAS  
(suPerbanner+  
baCkgr+retângulo)
CPM
CPM
DIÁRIA

728 x 90
728 x 90
728 x 300
728 x 300
300 x 250
1440 x 1100
1190 x 70
1190 x 460
992 x 558

300 x 50
300 x 250
SOB CONSULTA

r$ 70
r$ 60
r$ 90
r$ 80
r$ 70
r$ 18.000
r$ 95
r$ 125
sob Consulta
r$ 41.000

r$ 70
r$ 70
sob Consulta

PEÇA ENTREGA MEDIDAS PREÇO



PACOTE  
DE COBERTURA

FESTAS
Eventos estão no nosso DNA 
Sabemos comemorar e fazemos as melhores festas!

COBERTURAS DE EVENTOS E FESTAS
RG tem pacotes para apoiar editorialmente eventos 
e festas, de cocktals a grandes comemorações
Criamos pacotes editoriais tailormade, com 
apoio online e em nossas mídias sociais
Valores e formatos a definirMailing de influenciadores

FESTAS PROPRIETÁRIAS
RG cria eventos especiais e ativações  
específicas para nossos parceiros

• Decadence avec Elegance
Circuito de festas que homenageia  
o nightlife e seus grandes personagens

• RG 15 anos
Uma festa de gala no Love Story... 

• Halloween 
Um dia das bruxas excepcional... Vamos  
estrear neste ano, em grande estilo!

• Verão RG
Uma festa ao ar livre, para celebrar  
a chegada do verão!

• Hotel RG
O QG de RG em Trancoso! Dias de festas, 
almoços e ativações, pequenas e focadas



CONTATOS
Diretora de novos negócios 
ANA CAROLINA KANJ | carolkanj@cartaeditorial.com.br 
Diretora de publicidade 
BEATRIZ MONTEIRO | beatrizm@cartaeditorial.com.br
Gerente Digital
PAOLA DEODORO | paola.deodoro@cartaeditorial.com.br
Editor de Arte Digital
RAPHAEL GALASSI | raphael.galassi@cartaeditorial.com.br

Executivos de negócios 
ANDREA MADRID | andrea@cartaeditorial.com.br 
AURE COSTA | aurecosta@cartaeditorial.com.br  
ELIANE PINHO | elianepinho@cartaeditorial.com.br 
PAULA SANTOS | paulasantos@cartaeditorial.com.br  
VALÉRIA ALVES | valeriaalves@cartaeditorial.com.br 

Assistentes de marketing 
LETÍCIA TIRELLI | leticia.tirelli@cartaeditorial.com.br

Assistente de publicidade 
NICOLAS BONATI | nicolas@cartaeditorial.com.br | tels.: (11) 3084-1400 ou (11) 3084-1418

Representantes comerciais
Brasilia
Bew Business – Eduardo Jos é de Godoy - tel.: (61) 3223-0192, edugodoy@bew.net.br
Campinas
Imediata – Marilia Perez - tel.: (19) 3232-4900, marilia@imediataonline.com.br
Ceará e Pernambuco 
Nordeste Marketing Empresarial - Leonardo Holanda - tel.: (85) 9724-4912, nordeste@nordesteme.com
Maringá 
Mídia - Flávio S. Cioffi | tel.: (44) 3025-7582 | flavio@totalmidiapr.com.br
Minas Gerais 
Sbf Publicidade – Cibelle Bernardes  | tel.: (31) 2125-2900 | cibelle@sbfpublicidade.com.br 
Rio de Janeiro
Sueli Bombiere | tel: (21) 3627-6761, (21) 99142-5530 | sbombiere@gmail.com
Rio Grande do Sul 
JC Comunicações – Lucas Pontes | tels.: (51) 3332-3994, (51) 3330-0211 |  lucas.pontes@jccomunicacoes.
com.br 
Santa Catarina 
By Speranza - Magda Speranza  | tel.: (48) 3232-0519 | speranza@bysperanza.com.br
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