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A Unique Comunicação atendendo uma demanda do mercado, se 

especializou na criação de projetos editoriais diferenciados, para 

segmentos específicos, carentes de projetos de qualidade e destaque. 

Com toda a capacidade técnica para a criação de projetos de grande 

visibilidade, a Unique possui em seu portfólio grandes projetos editoriais 

voltados para o agronegócio. O mais recente é a produção da revista 

Mercado Rural.

iNtROdUÇÃO //



Voltada para o segmento de agronegócio, com um projeto 

editorial ousado, inovador e de exímia qualidade, a revista 

Mercado Rural é leitura fundamental para o público envolvido 

no poderoso mercado do agronegócio, com entrevistas 

exclusivas, cobertura do cenário econômico, questões 

factuais, cobertura de eventos, exposições, leilões, artigos e 

outras pautas de interesse do setor.

a REViSta //

REViSta MERCadO RURaL
a SUa REViSta dE 

aGRONEGÓCiOS





SEtOR //

PORQUE INVESTIR NO SETOR?

RESPONSáVEl POR  
23% dO PIB NacIONal

RESPONSáVEl POR  
37% daS EXPORTaÇÕES

1/3 dOS EmPREgOS
dO PaÍS

SETOR
AGRÍCOLA



diStRiBUiÇÃO //

Distribuição: Produtores rurais, empresários, agricultores, zootecnistas, 

veterinários, agrônomos, equideocultores, pecuaristas, suinocultores, avicultores, 

principais eventos do agronegócio, exposições, leilões,

associações, entidades de classe, sindicatos rurais e demais interessados no 

agronegócio brasileiro.

 

Distribuição e circulação dirigida: Público composto em sua maioria por 

empresários, executivos, fazendeiros, criadores e um seleto grupo de empresas.

 

Direcionada para as associações de raças de equinos e bovinos, como Mangalarga 

Marchador, Campolina, Pampa, Pônei, Brahman, Guzerá, Holandês, Nelore, 

Pardo Suíço, dentre outras. Distribuida também para empresas do setor como 

leiloeiras, sindicatos rurais, cooperativas e outros, além de estar sempre presente 

nos maiores eventos do agronegócio brasileiro, como Superagro, Expocachaça, 

Expozebu, Feicorte, Agrishow, Expovet e outros importantes eventos do setor.

 

Distribuição gratuita.

 

Tiragem: 5.000 exemplares        Periodicidade: trimestral

Distribuição geográfica

Nordeste

Centro Oeste

Sudeste

Sul

Norte

5%

8%

68%

12%

7%



aNUNCiaNtE //

FORMatO dE aNÚNCiO

PÁGiNa dUPLa

1/2 PÁGiNa hORizONtaL

PÁGiNa SiMPLES

1/3 PÁG. VERtiCaL ROdaPÉ

Tamanho: 40 x 26 cm

Tamanho:  
20 x 13 cm

Tamanho: 20 x 26 cm

Tamanho: 
6,6 x 26 cm

Tamanho: 
20 x 8,6m

taBELa dE PREÇOS

taBELa 1 - CRiadORES

taBELa 2 - EMPRESaS

Página dupla de abertura (2º capa)

4º Capa (contra-capa)

3º Capa

Pág. dupla indeterminada

Pág. inditerminada

1/2 pág.

1/3 vertical (coluna)

Rodapé

Página dupla de abertura (2º capa)

4º Capa (contra-capa)

3º Capa

Pág. dupla indeterminada

Pág. inditerminada

1/2 pág.

1/3 vertical (coluna)

Rodapé

R$ 5.500,00

R$ 4.750,00

R$ 4.400,00

R$ 4.600,00

R$ 2.500,00

R$ 1.500,00

R$ 1.200,00

R$ 750,00

R$ 7.700,00

R$ 7.150,00

R$ 6.100,00

R$ 6.400,00

R$ 3.500,00

R$ 2.100,00

R$ 1.700,00

R$ 1.000,00



EVENtOS //

EVENtOS CRONOGRaMaS

taBELa dE PREÇOS

Página dupla

1 página

R$ 3.500,00

R$ 2.000,00

Na seção “eventos” são divulgadas fotos e informações sobre 

grandes acontecimentos relacionados ao agronegócio: 

Leilões, exposições, dias de campo, feiras e eventos 

relacionados ao mercado rural.

EdiÇÃO FEChaMENtO

nº 10

nº 11

nº 12

nº 13

MaRÇO / 2014

JUNhO / 2014

SEtEMBRO / 2014

dEzEMBRO / 2014
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