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Como atingir um segmento, o de EPIs 
e de EPCs, que movimenta anuamente 
valores por volta de 1 bilhão de 
dólares? 

O Guia do EPI existe desde 2009 e 
tem distribuição gratuíta, em todo 
o território nacional. E é o livro de 
cabeceira no dia a dia dos profissionais 
que são responsáveis pela segurança 
de milhares de trabalhadores.



30.000
tiragem atual da versão impressa



+2.000
mais de 2mil acessos diários no site



100.000
pessoas cadastradas no mailing

São



São profissionais, homens e mulheres, 
atuam no ramo de construção civil, 
indústria, fábricas em geral, empresas 
que necessitem de produtos e serviços 
de segurança e saúde no trabalho para 
garantir a segurança do trabalhador. 
Tem idades entre 25 e 50 anos.

Perfil dos leitores



BA 2,68%
SE 0,69%
PE 1,72%
AL 0,75%
PB 0,61%
RN 0,84%
CE 1,03%
PI 0,26%
MA 0,48%

PA 0,93%
AP 0,16

AM 1,9%
RR 0,06%
AC 0,16%
RO 0,39%
TO 0,06%

DF 3,54%
GO 1,40%
MT 1,01%
MS 1,10%

PR 5,53%
SC 4,57%
RS 5,83%

SP 46,55%
RJ 6,81%
ES 1,28%
MG 9,03%

Distribuição
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Portal



Portal Banner 1  
Tamanho: 316 x 719 pixels - Fixo
O formato de maior visibilidade do portal logo a baixo das 
categorias, este banner permite mas informações da empresa.

 
Banner 2
Tamanho: 474 x189 pixels - Rotativo
Segundo maior anúncio do portal. Alto impacto logo que o usuário 
acessa o portal esta localizado no lado direito da tela
 

 
Banner 3: 
Tamanho de 60x467 pixels
O terceiro maior anuncio do portal logo abaixo do Banner 2 com 
um espaço um pouco menor. (imagem fixa)
 

 
Banner 4
Tamanho de 638x77 pixels
O banner que fica interno dentro das categorias e é o mais 
destacado da pagina
(com acesso a área restrita )



Portal
 
Anuncio ouro
localizado na área de categorias, o cliente decide aonde quer 
aparecer dentro das categorias é o primeiro da lista contem 
Logotipo, endereço, e-mail, telefone. Fonte em destaque 
por categoria adicional (com acesso a área restrita)  
(tamanho do logo 180x105 PX)

 
Anuncio Prata
localizado na área de categorias o cliente decide aonde quer 
aparecer, são os segundos da lista. Contem endereço, e-mail, 
telefone, fonte em destaque.  
(com acesso a área restrita)

 
Anuncio assinatura
cliente tem acessoa  área restrita  onde acharão pedidos de 
cotações de diversos produtos constantemente, acesso ao malling 
de feiras e o desenvolvimento de um próprio web site da empresa



E-mail marketing

A forma mais rápida e econômica  
de atingir um público segmentado  
com impacto.

Consulte-nos para mais informações.



(11) 3868-4837 • www.guiadoepi.com.br


