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A Revista Hotéis
É a principal publicação da hotelaria no Brasil, referência 

e leitura obrigatória para os profissionais do setor com 
alto poder de decisão e compras. O site, 100% responsivo 
e interativo, é um eficiente e privilegiado canal de 
comunicação a quem deseja se manter atualizado 
dos últimos fatos e acontecimentos do setor, pois são 
postadas, em média, 12 notícias diárias com altíssimo 
conceito e credibilidade editorial.
Com isso, o site da Revista Hotéis recebe, diariamente, 

cerca de 6.856 visitas em média, sendo a maioria de 
profissionais da hotelaria com alto poder de decisão 

como: Gerentes gerais, de compras e de alimentos e 
bebidas, Governantas, Chefes executivos de cozinha, 
Diretores, Investidores e incorporadores no segmento, 
entre outros.
Mesmo sendo uma publicação segmentada, as notícias 

postadas no site são de fácil compreensão, pois são 
elaboradas pelos mais renomados profissionais de 
mídia do segmento hoteleiro no Brasil. As informações 
são de abrangência nacional, algumas internacionais 
e várias delas exclusivas, aumentando ainda mais o 
interesse dos leitores.
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Site
Um canal ideal para sua marca, pois ele possui uma 

ótima indexação via SEO do Google, sendo interativo com 
as mídias sociais, Twitter, Facebook e Instagram, onde a 
Revista Hotéis tem um bom posicionamento. No TripAdvisor, 
a Revista Hotéis é a principal mídia no Brasil, com mais de 
1.500 avaliações de hotéis, destinos, atrações turísticas e 
restaurantes de várias partes do Brasil e do mundo.

TV Hotéis
Outro eficiente canal de comunicação indexado ao 

YouTube, onde são postados vídeos e entrevistas, uma boa 
opção para o reforço de marca e de imagem.

Aplicativo
O aplicativo da Revista Hotéis reúne o que existe de 

mais avançado em tecnologia no mercado e completas 
soluções online. Ele pode ser acessado em aparelhos 
mobile com tecnologia IOS Apple ou Android. Com ele, é 
possível receber podcasts com informações exclusivas, ler 
a edição impressa do mês, consultar fornecedores com 
recursos tecnológicos, como o GPS, enviar informações em 
tempo real, entre outras soluções.

Escolha o melhor modelo para fazer sua marca ficar em 
evidência.

*Dados atualizados em 07 de Outubro de 2021
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seguidores

+ de 11.000 
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Página Inicial
• Full Banner: 682 x 72 px
• Banner Padrão: 640 x 72 px
• Banner Lateral: 300 x 250 px

*Período de veiculação mínima: 3 meses



Página Inicial
• Banner Padrão: 640 x 72 px
• Banner Padrão - Expansível: (aumenta 3 vezes o 
tamanho)

*Período de veiculação mínima: 3 meses

• Big Banner (Formato Padrão): 980x110px
• Big Banner - Expansível: (aumenta 3 vezes o 
tamanho)



Matérias

• Banner Padrão: 682x72px
• Banner Padrão (Formato Expansível): aumenta 3 vezes o tamanho

*O banner poderá ficar posicionado no meio ou final das matérias
**Período de veiculação mínima: 3 meses

Banner em matérias*:



TV Hotéis



*Período de veiculação mínima: 6 meses

Youtube

• Duração do vídeo: máximo de 3 minutos



Aplicativo



Banners

*Período de veiculação mínima: 3 meses



Fornecedores

Página personalizada (html 5, 
interno e externo) geolocalização, 
chamada para telefone, com 
fotos vídeos e links

*Período de veiculação mínima: 3 meses



Newsletter

Banner em newsletter
• Banner Padrão: 682x72px

*O banner ficará posicionado entre as chamadas
**Período de veiculação mínima: 3 meses


