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Olá!

Comprove o amplo alcance e a eficiência  
de atingir novos clientes, anunciando  
na Revista Werner News.

Através desta mídia, o seu cliente  
em potencial terá total envolvimento  
e impacto com seu negócio, pois a  
Revista Werner News proporciona uma 
experiência única para a mulher de hoje.

Abordando em suas seções uma grande 
variedade de assuntos, como os novos 
cortes e colorações da estação, a Revista 
Werner News ainda traz inspirações, 
reflexões e soluções para a mulher que 
desempenha múltiplos papéis e que está 
em busca de amor, família, carreira,  
moda, lazer e além de tudo beleza.

A rede Werner tem nas mãos dos seus profissionais,  
suas maiores glórias, conquistas e responsabilidades.  
E por conta disso, sabe a real importancia, de ter o seu 
produto editorial entregue as melhores mãos do mercado 
editorial: a INNOVANT Editora. Nosso grupo editorial 
atua em diferentes frentes deste mercado: revistas  
de banca e assinantes, revistas customizadas, coleções 
de fascículos, livros, álbuns de figurinhas... Ao longo 
destes 37 anos, produzimos para os mais diversificados 
segmentos. Também estamos associados com as grandes 
editoras da Europa, Estados Unidos e América Latina. 
Somos responsáveis pela venda de 120 coleções. Estes 
colecionáveis formam um capítulo a parte da nossa 

história. Trouxemos de volta para os consumidores 
brasileiros o prazer pelos fascículos: música, história, 
entretenimento, natureza, esporte, moda, beleza e 
produtos infantis: vendemos mais de 150 milhões de 
exemplares. Para os próximos meses, a INNOVANT 
chega às bancas com produtos licenciadas pelo UFC 
e uma revista especializada em MMA, apostando forte 
no crescimento do esporte que vem ganhando o mundo. 
Werner News, Mulher Brasileira e Fértil atuam em três 
segmentos diferentes, mas todos destinados ao público 
feminino. E se é para falar com ELAS, nada melhor que 
conversar sobre beleza. Por isso, a revista WERNER se 
tornou uma das maiores publicações de beleza do Brasil.

Werner News, Mulher Brasileira e Fértil 
são publicações que atuam em diferentes 
segmentos, mas todas destinadas ao 
público feminino, assim como a coleção 
Perfumes das Princessas Disney, que 
“conversa” com as pequenas. Cuidamos  
da beleza delas desde os primeiros anos!

Innovant               editora

INNOVANT EDITORA
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MODA
aprenda a usar a roupa 
certa para o seu estilo

sOnhO De 
cOnsuMO
celulares  

que cabem no  
seu orçamento

cardápio  
 completo

almoço de domingo,  
jantar romântico  

e pão que vira pizza

filhos 
bebê: acabe com 
a luta contra o sono
fique mais por  
dentro da escola
a hora certa de  
começar a namorar
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Coleção
ÁrticaBELEZA GLACIAL DO INVERNO 2011

LençosUMA VOLTA ELEGANTE

Make up
O visual gelado  da estação

Animal PrintsESTILO E ACESSÓRIOS

Paola OliveiraPELO OLHAR DE  FERNANDO TORQUATTO

FERTILIZAÇÃO IN VITRO ENGORDA? | INFLUÊNCIA DO SEU PASSADO NA FERTILIDADE

ANO 2 - NúmERO 5 - 2011

criando a sua família

Rosana
Jatobá

Duas
semanas

Gravidez
e turismo

APóS PERDER UmA GRAVIDEZ NATURAL, 

jORNALISTA SE TRATA E hOjE é A  

FELIZ mAmÃE DOS GÊmEOS LARA E BENjAmIN

Etiqueta HOMENS
A infertilidade pode 

estar do lado dele
COmO LIDAR COm Um

CASAL Em TRATAmENTO

COmO SOBREVIVER 

à ESPERA APóS A FIV

CASAIS COm PROBLEmAS

PARA ENGRAVIDAR GERAm

Um NOVO mERCADO
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CELEBRIDADES mUNDIAIS 

TAmBém RECORREm  

à REPRODUÇÃO ASSISTIDA

famosasbarriGas



Tendências de  
            moda e beleza

A revista Wener News transforma a exclusividade das 
novas coleções, baseadas nas tendências mundiais  
de beleza, moda e sofisticação, em páginas de revista.

A revista Werner News é um verdadeiro guia de 
tendências da estação, que busca apresentar um estilo 
de vida chique, prático e charmoso, como as mulheres 

que frequentam as lojas Werner. Gastronomia, cultura, 
viagens e entretenimento são alguns dos temas que 
aliados à estética da moda e beleza transformam a 
revista Werner News em uma mídia obrigatória para 
quem deseja conversar com o universo feminino.  
E, com certeza, ninguém conversa mais com as mulheres 
do que nós! De mulheres, a rede Werner entende.

Personalidades

Gastronomia

Decoração
Viagem

Saúde

Looks e produtos
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Nomes como Paola Oliveira, Luana Piovani, Raica Oliveira, Fiorella Mattheis, entre outras 
celebridades tops do momento, já ilustraram as capas das nossas edições.

Dicas de looks montados e produções completas,  
com referências em produtos da melhor qualidade.



Grandes parceiros investem

150 mil clientes por mês

Sua marca presente em 50 lojas
Pessoas antenadas com as novidades do mercado 
de moda e beleza. Formadores de opinião, com alto 
nível de conhecimento.

Toda a exclusivdade da coleção Werner 
baseada nas tendências mundiais, beleza, 
moda, gastronomia, cultura, viagem, estética e 
celebridades. Com linguagem prática e objetiva, 
a revista Werner News informa aos leitores as 
novidades da empresa, moda e produtos. Sempre 
com a consultoria dos melhores profissionais!

A presença de personalidades gera empatia e 
credibilidade com o nosso público. Um excelente canal 
de comunicação que aproxima a marca do anunciante 
e agrega valor ao seu produto.

Target

90% de representatividade entre 
as mulheres das classes A/B

Client : CLUB MED
LOGO CLUB MED QUADRI
Date : 18/02/05
Responsable : ELIE HASBANI
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A ARTE dos Anúncios dEvE sER EnTREguE confoRmE EspEcificAçõEs:

1.  Os arquivOs enviadOs para veiculaçãO deverãO cOnter, ObrigatOriamente,  
marca de cOrte cOm sangria de 5mm;

2.  manter uma área de segurança de nO mínimO 5mm da marca de cOrte para textOs, 
assinaturas, lOgOtipOs e partes impOrtantes da imagem;

3.  tOdOs Os arquivOs deverãO ser entregues em cmYK cOm imagens em 300dpis nOs 
fOrmatOs .jpg (qualidade máxima) Ou .pdf;

4. O limite máximO de carga de tinta (tOtal inK) nãO pOderá ultrapassar 320%;

5.  textOs e/Ou ilustrações em pretO (K), quandO sObre imagens Ou fundOs cOlOridOs, 
deverãO ser necessariamente aplicadOs cOm a funçãO “Overprint”.

TiRAgEm: 30.000 exemplares
pERiodicidAdE: semestral  
abril: OutOnO/invernO - 
setembrO: primavera/verãO
publicAção onlinE: acessO 
ilimitadO na internet pelO  
site werner cOiffeur
disTRibuição impREssA:  
regiões sudeste e sul 
(rj, sp, mg, es, rs e sc)
internaciOnal: angOla
EsTRuTuRA: 100 páginas, 
lOmbada quadrada
pApEl: cOuchê brilhO 170g, 
verniz uv tOtal 
miOlO: cOuchê brilhO 115g
foRmATo:  
fechadO: 20,2 x 26,6 cm
abertO: 40,4 x 26,6 cm

CONDIçõEs DE  
pAgAmENTOs E REsERVAs
innOvant editOra ltda.
telefOnes:
(21) 2491-3747
(21) 2493-1111
(21) 2491-3781

mARkETINg WERNER COIffEuR 
suzY mOraes 
suzy.moraes@wernercoiffeur.com.br
patricia macedO
patricia.macedo@wernercoiffeur.com.br
telefOne: (21) 2546-3421 / 3425
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