MÍDIA KIT

QUEM SOMOS
O Secovi Rio é um sindicato patronal que, há mais de 76 anos, representa legalmente
condomínios, administradoras, imobiliárias e incorporadoras no Rio de Janeiro.
Nosso trabalho se fundamenta na promoção de serviços como consultoria jurídica,
negociação coletiva, pesquisas e indicadores, educação proﬁssional e acompanhamento
legislativo.
Assim, mantemos diálogo permanente com síndicos, proﬁssionais de condomínios e
agentes do mercado imobiliário, além de representantes do poder público e parceiros
institucionais.

Representatividade
35 mil

6,1 mil

1,1 milhão

130 mil

Mais de 35 mil
condomínios

Mais de 6,1 mil
administradoras e
imobiliárias

Cerca de 1,1 milhão de
unidades imobiliárias,
onde circulam e
moram 3,5 milhões
de pessoas

130 mil empregos
diretos

www.secovirio.com.br
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MÍDIAS
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PORTAL SECOVI RIO
O site www.secovirio.com.br disponibiliza, em tempo real, informações para quem
deseja acompanhar de perto o cotidiano dos condomínios e do mercado imobiliário.
Com uma interface simples, privilegia a experiência do usuário em computadores e
dispositivos móveis.
Espaços comerciais disponíveis em páginas internas do site, como Conteúdo Exclusivo,
Pesquisas e Indicadores, e Cursos e Palestras.
O portal Secovi Rio recebe, em média, 25 mil acessos mensais.
Fonte: Google Analytics

Banner

SUA MARCA

SUA MARCA

Especiﬁcações do banner
• 290x290 pixels
• Rotativo a cada 15 segundos
• Disponível em formato estático ou animado
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MÍDIAS
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BLOG CONDOMÍNIOS VERDES
O blog www.condominiosverdes.com.br se dedica a difundir iniciativas sustentáveis em
edifícios residenciais e comerciais, mas também soluções que possam ser colocadas em
práticas pelo próprio usuário em sua casa.
Parceiros podem participar do blog com um banner ou um publipost.
O blog Condomínios Verdes recebe, em média, 20 mil acessos mensais.
Fonte: Google Analytics

Banner

SUA MARCA

SUA MARCA

Especiﬁcações do banner
• 340x340 pixels
• Rotativo a cada 15 segundos
• Disponível em formato estático ou animado
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TV CORPORATIVA
Sua marca pode estar também em nossa TV de 40 polegadas estrategicamente instalada
na recepção da sede do Secovi Rio, por onde circulam centenas de síndicos e
participantes de cursos e palestras. Um ponto de grande visibilidade, onde é possível se
instalar confortavelmente, tomar um café e relaxar. A nossa TV Corporativa pode ser o
seu ponto de partida para a geração de excelentes negócios!

Exponha sua marca

SUA MARCA
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E-MAIL MARKETING PATROCINADO
Uma maneira rápida, econômica
e direta de alcançar seu
público-alvo e alavancar os
seus negócios no segmento
imobiliário e da habitação. Essa
ferramenta de marketing
direto vai proporcionar à sua
empresa chegar a milhares de
pessoas, entre gestores e
empresários de imobiliárias,
administradoras de imóveis,
construtoras, incorporadoras,
além de síndicos, advogados do
segmento e demais pessoas
interessadas.

NEWSLETTER (Secovi Rio Comunica)
De periodicidade semanal, o Secovi Rio
Comunica – com layout leve e amigável –
é um dos principais canais de
comunicação do segmento imobiliário,
levando aos leitores notícias sobre vida
em condomínios, negócios, economia,
legislação, habitação, sustentabilidade,
entre outros temas que interferem na vida
dos moradores do Rio de Janeiro. Divulgar
sua marca na nossa newsletter é estar em
contato direto com um público leitor ﬁel e
ávido por novidades.
SUA MARCA

média de 13 mil destinatários
por envio
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SUA MARCA

15 mil destinatários
qualiﬁcados

MÍDIAS
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REVISTA SECOVI RIO
São quase 20 anos levando informações qualiﬁcadas sobre cotidiano e inovação em
condomínios – marca que torna a Revista Secovi Rio o principal veículo de
comunicação do setor imobiliário no Rio de Janeiro.
A publicação trimestral é distribuída gratuitamente em condomínios e empresas de
todo o Estado.
A Revista Secovi Rio tem tiragem média de 20 mil exemplares por edição.

Especiﬁcações dos anúncios
Anúncios no conteúdo da Revista
5,25cm x 24cm

16,5cm x 4,5cm

16,5cm x 11,5cm

20,5cm x 27,7cm

1/3 de Página
(Vertical)

1/4 de Página
(Rodapé)

Meia Página

Página inteira

41cm x 27,7cm

Página dupla

Anúncios na seção “Serviços e Produtos”
5,25cm x 11,75cm

5,25cm x 24cm

10,875cm x 24cm

10,875cm x 11,75cm

16,5cm x 11,75cm

20,5cm x 27,7cm

Módulo S&P

2 Módulos S&P
(vertical)

4 Módulos S&P
(vertical)

2 Módulos S&P
(horizontal)

3 Módulos S&P
(Meia Página)

6 Módulos S&P
(Página inteira)
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Demonstração

Especiﬁcações dos anúncios
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PANORAMA DO MERCADO IMOBILIÁRIO DO RIO DE JANEIRO
A publicação anual é resultado do trabalho de coleta e análise de dados imobiliários do
Secovi Rio, que compila informações exclusivas sobre preços de imóveis para venda e
locação, além de análises especiais.
O Panorama é lançado geralmente em um evento para executivos do mercado
imobiliário, investidores, fornecedores do segmento e parceiros.

Demonstração
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CENÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO (edições por zona ou região)
A publicação se propõe a ampliar a visão do setor sobre ruas, bairros, zonas ou regiões
do Estado do Rio de Janeiro.
Para isso, compila informações sobre preços de imóveis para venda e locação, taxas
condominiais e indicadores socioeconômicos. Parte das edições são apresentadas
apenas em formato digital.

Demonstração
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BOLETO DE CONTRIBUIÇÃO
Mais de 35 mil condomínios e 6 mil empresas de todo o Rio de Janeiro recebem os
boletos referentes às contribuições ao Secovi Rio.
Esse é um espaço nobre para a apresentação de marcas que dialogam com síndicos e
proﬁssionais do mercado imobiliário.
A tiragem média é de 41 mil boletos por contribuição, duas vezes ao ano.
Cronograma:
A deﬁnir

Demonstração

SUA MARCA
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EVENTOS

FEIRA SECOVI RIO
Com público médio de 1500 pessoas, a Feira Secovi Rio é a maior vitrine de inovações
do segmento de comércio e serviços imobiliários do Rio de Janeiro.
A programação conta com palestras e workshops para síndicos, proﬁssionais de
condomínios, executivos do setor e demais interessados no universo condominial.
A próxima edição está programada para o segundo semestre de 2020.
Formas de participação:
• Patrocínio
• Estande
• Merchandising
(descontos para mais de uma forma de participação)

Fotos da última edição
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EVENTOS

BAILE DO SÍNDICO
Maior confraternização anual que celebra o empenho de quem está na linha de frente
do condomínio, o Baile do Síndico é uma oportunidade de relacionamento entre marcas
e potenciais clientes em um ambiente descontraído.
Pela primeira vez, ocorre no encerramento da Feira Secovi Rio. Tem público estimado de
400 convidados.
Forma de participação:
• Patrocínio
• Merchandising

Fotos dos último coquetel
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SEJA UM ASSOCIADO

JUNTE-SE A NÓS
O plano de associativismo do Secovi Rio engloba também o modelo de Sócio Solidário,
disponível para empresas fornecedoras de produtos e serviços para o mercado
imobiliário e condomínios, como seguradoras, companhias de tecnologia, fabricantes de
equipamentos prediais, entre outras.

Conheça os benefícios de ser Sócio Solidário

DESCONTO DE 30% EM CURSOS DA UNISECOVI RIO

ACESSO AS PESQUISAS ONLINE (MENSAL)

ATENDIMENTO JURÍDICO POR TELEFONE

DESCONTO DE 40% EM PESQUISAS ESPECIAIS
BÔNUS CORTESIA EM
PESQUISAS ESPECIAIS (24 PESQUISAS)

INSCRIÇÕES GRATUITAS EM CURSOS
DE ATÉ 15 HORAS (ATÉ 6 INSCRIÇÕES)

RECEBIMENTO MENSAL
DO BOLETIM "PESQUISAS E INDICADORES"

DESCONTO DE 40% NA TABELA
DE CUSTAS DE SESSÃO DE MEDIAÇÃO
RECEBIMENTO DA REVISTA
SECOVI RIO (TRIMESTRAL)

RECEBIMENTO DO RELATÓRIO
"VENDAS CONCRETIZADAS NO RJ"

DESCONTO EM ANÚNCIOS
E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS
DE LANÇAMENTO DO PANORAMA E CENÁRIOS

DESCONTO DE 30% NA LOCAÇÃO
DE ESPAÇO PARA REUNIÕES

DESCONTO DE 30%
EM ANÁLISES DOS IMÓVEIS VENDIDOS

DESCONTO DE 50% EM ANÚNCIO
NA CENTRAL DE NEGÓCIOS SECOVI RIO

RECEBIMENTO DO PANORAMA
DO MERCADO IMOBILIÁRIO DO RIO DE JANEIRO
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Avenida Almirante Barroso, 52/9º andar • Centro • Rio de Janeiro-RJ

www.secovirio.com.br
(21) 2272-8000
(21) 98547-2812

Patricia Teixeira
patricia@secovirio.com.br
(21) 2272-8009
(21) 99507-4574

