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A mais completa revista de
Gestão e Vendas do Brasil!



A VendaMais é uma empresa que já surgiu com uma missão clara: Ajudar 

vendedores e empresas do Brasil a venderem mais e melhor!

Por esse motivo, hoje ela é destaque no que diz respeito a produtos que 

colaboram com o desenvolvimento profissional. São revistas, áudios, 

vídeos, livros, newsletters, eventos e treinamentos voltados para um 

público vasto de iniciantes, veteranos, gerentes e líderes – todos focados 

na mesma missão.

Foi fundada em 1994 pelo empresário e empreendedor Raul Candeloro 

– um apaixonado pelo universo do marketing, gestão, vendas e alta 

performance.

A confiança no novo negócio era tamanha que em momento algum 

ele duvidou que não daria certo. Na primeira campanha, chegaram 11 

assinaturas. E foi com elas que surgiu a Revista VendaMais – na época 

chamada Técnicas de Venda.

No entanto, Raul Candeloro ainda conta essa trajetória com o mesmo 

brilho nos olhos de quando tudo começou.

Muitos produtos fizeram parte dessa história. Alguns permanecem firmes, 

outros deram espaço para novas ideias de sucesso.

Ética
Comprometimento
Responsabilidade
Trabalho em equipe
Criatividade/Inovação
Aprimoramento constante
Foco em resultados

Ajudar vendedores e empresas do Brasil a 
venderem mais e melhor

Ser uma referência no segmento de vendas, 
consultoria e treinamento do Brasil

VALORES

VISÃO

MISSÃOHISTÓRIA



REVISTA
VENDAMAIS



REVISTA 
VENDAMAIS

ANUNCIE - TABELA DE ANÚNCIOS

Circulando com 15.000 exemplares por mês para 45.000 leitores, 
entre assinantes e leitores de banca.

Público-alvo: vendedores, gestores comerciais, líderes e empresários.

Idade
88% - Entre 31 e 50 anos
22% - Outros

Perfil
63% - Pessoa Física
37% - Pessoa Jurídica

Gênero
71% - Masculino
29% - Feminino

Segmento de Atuação
47% - Varejo
33% - Serviços
20% - Indústria

Distribuição Geográfica
51,5% - Sudeste
23% - Sul
18% - Nordeste
5,8% - Centro Oeste
1,7% - Norte

PERFIL
DOS LEITORES

FORMATO

1 página

½ página

1/3 página

Página dupla (2 e 3)

3ª capa

4ª capa

VALOR

R$ 19.500,00

R$ 10.700,00

R$ 7.000,00

R$ 41.000,00

R$ 25.500,00

R$ 34.000,00



VM TECH
REVISTA DIGITAL



Idade
88% - Entre 31 e 50 anos
22% - Outros

Perfil
63% - Pessoa Física
37% - Pessoa Jurídica

Gênero
71% - Masculino
29% - Feminino

Segmento de Atuação
47% - Varejo
33% - Serviços
20% - Indústria

Distribuição Geográfica
51,5% - Sudeste
23% - Sul
18% - Nordeste
5,8% - Centro Oeste
1,7% - Norte

PERFIL
DOS LEITORES

VM TECH
REVISTA DIGITAL
A VendaMais quer ajudar vendedores do Brasil a venderem mais e melhor. 
E agora, seguindo também as tendências tecnológicas e canais de vendas 
da internet. Por isso lançamos a VM TECH - a mais nova revista digital da 
VendaMais.

Esta publicação digital é distribuída bimestralmente para todos os 
assinantes da VendaMais, e tem como objetivo trazer o que há de mais atual 
em termos de tecnologia para auxiliar as vendas, antecipar tendências e 
ajudar a sua empresa a utilizar e criar novos produtos, serviços e soluções.

ANUNCIE - TABELA DE ANÚNCIOS

FORMATO

1 página

½ página

1/3 página

Página dupla (2 e 3)

VALOR

R$ 4.850,00

R$ 2.675,00

R$ 1.750,00

R$ 10.250,00



MÍDIAS ONLINE
VENDAMAIS



SITE VENDAMAIS.COM.BR

Com 11 milhões de usuários únicos por mês e 100 milhões de Page Views.

Público-alvo: vendedores, gestores comerciais, líderes e empresários.

TABELA DE ANÚNCIOS BANNERS

LOCAL

Página Inicial

Página Interna

DIMENSÕES

970 x 250 px

990 x 90 px

PESO

Até 100 kb

Até 100 kb

FORMATO

JPG, GIF ou PNG

JPG, GIF ou PNG

VALOR

R$ 6.500,00/mês

R$ 4.550,00/mês



E-ZINE VENDAMAIS (Boletim Eletrônico)

55 mil profissionais da área de vendas, recebem semanalmente dicas, 
novidades e artigos sobre vendas, por Raul Candeloro.

TABELA DE PREÇOS ANÚNCIO EM TEXTO E BANNER

FORMATO

Texto

JPG, GIF ou PNG

DIMENSÕES

290 caracteres

590 x 100 px

DIMENSÕES

------

Até 100 kb

VALOR

R$ 770,00/semana

R$ 770,00/semana



E-MAIL MARKETING

*A base de emails pode ser segmentada por região, estado ou cidade. 
Valor unitário do email: R$ 0,20

TABELA DE PREÇOS DISPARO E-MAIL MARKETING

FORMATOS

HTML

QUANTIDADE DE E-MAILS

55.000

VALOR

R$ 11.000,00



RAUL
CANDELORO



WEBINÁRIO COM
RAUL CANDELORO

Raul Candeloro é fundador e diretor da VendaMais, uma 
empresa com a missão de ajudar vendedores e empresas do 
Brasil a venderem mais e melhor.

Autor de mais de 15 livros sobre vendas, suas palestras e 
workshops já inspiraram milhares de profissionais a vender 
mais, liderar com mais energia, aumentar a lucratividade e a 
causar um impacto cada vez mais positivo nas empresas em 
que trabalham. Sua primeira publicação nasceu em 1994, a 
revista VendaMais – www.vendamais.com.br – hoje a maior 
revista de vendas do Brasil com um site que reúne os melhores 
artigos da área. Desde então, Raul tem dedicado sua vida 
a ajudar pessoas, times e empresas a criar mudanças que 
tenham resultado imediato.

Raul Candeloro realiza webinários com temas definidos a 
partir das necessidades do cliente, com datas e horários 
pré-definidos. Os webinários podem ou não ser abertos para 
perguntas e respostas.

Para mais informações, entre em contato com 

Luciane Michalski: luciane@vendamais.com.br

(41) 3025-8252 ou (41) 99223-9077.

WEBINÁRIOS - TABELA DE PREÇOS

TEMPO

1h30 a 2 horas

VALOR

R$ 5.000,00



ENTRE EM CONTATO

Consulte nossa equipe e solicite uma proposta.

0800-647-6247

publicidade@vendamais.com.br




