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INTRODUÇÃO
 O Anuário Brasil Hidroponia é uma iniciativa que 
surgiu a partir da necessidade de agrupar dados anuais de 
posicionamento da hidropônica brasileira em uma publicação 
para instrumentar pesquisas, apoiar projetos e planos e constar 
em acervos documentais.
	 Informações	 técnicas	 confiáveis,	 dados	 oficiais,	
conhecimentos	 científicos,	 entre	 outras	 ferramentas	 que	
facilitam a busca por respostas no que diz respeito ao setor 
no país. É um atalho no caminho de quem tem interesse em 
produzir, quem já produz e para quem pesquisa.

 Um projeto editorial que tomou forma com a primeira edição 
trazendo estatísticas, acontecimentos, opiniões, relatos históricos, 
eventos, descobertas, inovações, cenário econômico, perspectivas e 
muitos outros temas importantes para a Hidroponia com a colaboração 
de especialistas no assunto.

 Acreditamos que, para compartilhar conhecimento de qualidade, é 
preciso ter referências de qualidade. Por isso, contamos com um time 
de Consultores Hidropônicos Avançados: especialistas que dão respaldo 
aos	conteúdos	publicados	e	esclarecem	dúvidas	específicas	dos	leitores.
 
 Além disso, com o crescimento e engajamento da comunidade 
hidropônica, conseguimos evoluir e construir novas cooperações. 
Para ampliar a capilaridade do setor e atuar como catalisador do 
seu crescimento, desenvolvemos diversas ações pioneiras que visam 
promover, integrar e incentivar o cultivo sem solo e, por consequência, 
ampliar o universo de contatos e pesquisas.

 E os resultados começam a surgir.

CONTEÚDOS

ALIANÇAS E PIONEIRISMO



RELEVÂNCIA DO ANUÁRIO
BRASIL HIDROPONIA

 A Hidroponia tem se destacado no cenário agrícola. Mas quanto? 
Quantos produtores existem e onde eles estão? Qual o volume da 
produção regional e nacional? Quais as culturas mais utilizadas? 
Qual	é	a	necessidade	de	recursos	e	financiamentos	públicos?	Como	
esses dados ajudarão o setor? Ainda existem muitas perguntas a 
serem respondidas e que, certamente, ajudarão a entender, informar 
e	apoiar	produtores	para	determinar	políticas	específicas	do	setor.

CONHEÇA O QUE FOI O
ANUÁRIO BRASIL HIDROPONIA 

1ª Edição 

A primeira edição, com 155 páginas, reuniu dados iniciais do cultivo 
hidropônico nas cidades brasileiras, as grandes inovações criadas 
pelos empreendedores, as iniciativas pela regulamentação e o 
futuro da Hidroponia brasileira. 



CONHEÇA O QUE FOI O 
ANUÁRIO BRASIL HIDROPONIA 

1ª Edição 

A primeira edição, com 155 páginas, reuniu 
dados iniciais do cultivo hidropônico nas 
cidades brasileiras, as grandes inovações 
criadas pelos empreendedores, as 
iniciativas pela regulamentação e o futuro 
da Hidroponia brasileira
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PROGRAMA HIDROPONIA EM NÚMEROS

 Com base na grande provocação 
que o mercado nos impõe, responder à 
pergunta “Qual o tamanho da Hidroponia 
no Brasil”, entendemos que era momento 
de criar um novo posicionamento que 
possibilitasse respostas objetivas para 
esta grande indagação. Com isso, para 
sermos mais efetivos na busca das 
respostas, construímos um programa 
efetivo e permanente.
 Hidroponia em Números passa 
a ser um programa independente 
que amadurece em seu próprio 
desafio	 e	 amplia	 o	 propósito	 para,	
permanentemente, gerar novos dados 
e alimentar a base de dados do portal 
da Plataforma Hidroponia , o Anuário 
Brasil Hidroponia e outras publicações 
que tenham como pauta o tamanho do 
cenário hidropônico brasileiro.
 

 Um programa dinâmico com 
o ingresso de informações online, 
atualizadas por recursos tecnológicos 
integrados. 
 O foco é reunir dados de produtores, 
perfil	 dos	 negócios	 hidropônicos,	
localizações, número de colaboradores 
familiares e contratados,cultivares 
produzidos, tipos de estruturas, volume 
de produção, forma de distribuição, 
sistemas de distribuição, recursos de 
comunicação, recursos de seguros 
e assistência técnica, carências e 
vulnerabilidades, pontos fortes de cada 
região, formas de venda e comunicação 
com o  mercado, linguagem usada, 
conhecimento e práticas de planos de 
negócio, gestão de negócio, etc.

HIDROPONIA 
EM NÚMEROS



DADOS TÉCNICOS

Lançamento

Circulação: Nacional.
Meio: Físico e digital.
Forma de distribuição: circulação dirigida 
e comercialização de unidades e acessos.

10/03/2020
Exemplares

1.000

• Produtores hidropônicos
• Fornecedores
• Órgãos públicos
• Entidades
• Pesquisadores
• Instituições de ensino
• Acadêmicos
• Instituições	financeiras
• Seguradoras,
• Autoridades públicas
• Investidores
• Lideranças empresariais
• Técnicos agrícolas
• Lideranças de setores 
• Afins.

PÚBLICO-ALVO



COMO PARTICIPAR DO ANUÁRIO

20,5x13,5cm

Impressa e Digital
R$ 2.950,00

Digital
R$590,00

9,5x5cm

Digital
R$ 200

41x27,5cm

Impressa e Digital
R$ 7.140,00

Digital
R$ 6.600,00

20,5x9cm

Impressa e Digital
R$ 2.160,00

Digital
R$ 432,00

1/2 Página Horizontal

Painel Hidropônico Página Dupla

20,5x27,5cm

Impressa e Digital
R$ 4.640,00

Digital
R$ 928,00

Página Simples

1/3 Página Horizontal

 Existem muitas maneiras de fazer parte do 
Anuário Brasil Hidroponia 2ª Edição;
 As opções de cotas oferecem um amplo 
conjunto de benefícios e todo o aproveitamento
comercial foi desenvolvido para dar suporte à 
comunicação do anunciante de forma otimizada.
 Além das cotas, é possível participar de 
anúncios avulsos.

Formatos diferenciados que podem ser 
consultados junto ao departamento comercial.

A Hidroponia é um segmento em plena expansão e cheio de oportunidades!



NOTA IMPORTANTE:
1. As negociações relacionadas à versão digital do Anuário Brasil    
	 Hidroponia	terão	seus	prazos	de	vencimentos	firmados		 	 	 		 	
 independentemente da versão impressa.
2. Os valores atribuídos para as cotas impressa e digital foram apurados  
 considerando o somatório total de investimento para as duas versões.  
	 Caso		 não	se	confirme	a	viabilidade	da	edição	física,	fica	valendo	para		
 cada um dos níveis de cota o valor atribuído para a versão digital.
3. Para a edição impressa, os prazos de pagamentos negociados somente  
	 serão	confirmados	após	a	comercialização	das	cotas	de	patrocínio	e			
 apoio necessárias para a viabilidade econômica do projeto.
4. Para outras opções de contratação, as condições serão avaliadas    
 individualmente.
5. Condições de pagamento: a combinar.

- Extensões TIFF ou
PDF em 300dpi
- Escala de cor em CMYK
- Sangria de 5mm
- Marca de corte

ATENÇÃO: Anúncios com formatos 
fora do previsto em tabela estão sujeitos 
à solicitação de alteração por parte da 
Plataforma Hidroponia, ou suspensão 
sem consulta prévia caso não estejam 
alinhados à proposta editorial da 
publicação.

Dados para envio de anúncios

Os arquivos devem ser enviados para o e-mail:

anuario@plataformahidroponia.com 

O aproveitamento comercial foi elaborado com 
o objetivo de dar ampla divulgação das marcas 
integradas neste grande movimento de construção
da representatividade da Hidroponia no Brasil.



COTA DE CO-PATROCÍNIO

• Espaço para publicação de anúncio no 
formato de 1 página no Anuário;
• Logomarca	aplicada	nas	páginas	de	
apresentação do Anuário;
• 	Logomarca	aplicada	na	página	inicial	do	
Hotsite do Anuário;
• 	5	exemplares	do	Anuário;
• 	Logomarca	aplicada	no	Anuário	em	
espaços determinados em forma de selo;
• 	Logomarca	aplicada	nos	anúncios	de	
divulgação do Anuário, inseridos nas edições 
regulares da Revista Hidroponia;
• 	Logomarca	aplicada	nos	banners	digitais	
exibidos no site e nas redes sociais da Revista 
Hidroponia;
• 	Login/senha	para	acesso	à	edição	digital	
no site;
• 	E-mail	Marketing	de	divulgação	do	
Anuário com logomarca.

Consideração: O logotipo do co-patrocinador 
será aplicada no espaço destinado à esta 
categoria de investimento em tamanho 
proporcional.

COTA DE PATROCÍNIO

• 	Espaço	para	publicação	de	anúncio	no	
formato de página dupla no Anuário.
• 	Logomarca	aplicada	nas	páginas	de	
apresentação do Anuário;
• 	Logomarca	aplicada	na	página	inicial	do	
Hotsite do Anuário;
• 	10	exemplares	do	Anuário;
• 	Logomarca	aplicada	no	Anuário	em	
espaços determinados em forma de selo;
• 	Logo	aplicada	nos	anúncios	de	
divulgação do Anuário, inseridos nas edições 
regulares da Revista Hidroponia.
• 	Logomarca	aplicada	nos	banners	
digitais exibidos no site e nas redes sociais 
da Revista Hidroponia;
• 	E-mail	marketing	de	divulgação	do	
Anuário com logomarca;
• 	Login/senha	para	acesso	à	edição	digital	
no site da Revista Hidroponia;

Consideração: O logotipo do patrocinador 
será aplicada no espaço destinado à esta
categoria de investimento em tamanho 
proporcional.

COTA DE APOIO

• Espaço para publicação de anúncio no 
formato	de		página	no	Anuário;
• 	Logomarca	aplicada	nas	páginas	de	
apresentação do Anuário com citação de 
apoio;
• 	Logomarca	aplicada	na	página	inicial	do	
Hotsite do Anuário na categoria apoio;
• 	5	exemplares	do	Anuário;
• 	Logomarca	aplicada	no	Anuário	em	
espaços determinados em forma de selo;
• 	Logomarca	aplicada	nos	anúncios	de	
divulgação do Anuário, inseridos nas edições 
regulares da Revista Hidroponia;
• 	Logomarca	aplicada	nos	banners	digitais	
exibidos no site e nas redes sociais da Revista 
Hidroponia;
• 	Login/senha	para	acesso	à	edição	digital	
no site;
• 	E-mail	Marketing	de	divulgação	do	
Anuário com logomarca dos apoiadores.

Consideração: O logotipo do apoiador será 
aplicada no espaço destinado à esta categoria 
de investimento em tamanho proporcional.

Investimento:

Impresso e Digital:
R$ 9.000,00

Investimento:

Impresso e Digital:
R$ 6.500,00

Investimento:

Impresso e Digital:
R$ 3.450,00

Digital:
R$ 2.250,00 

Número de cotas: 5

Digital:
R$ 1.625,00 

Número de cotas: 5

Digital:
R$ 1.200,00 

Número de cotas: 5

Condições de pagamento a combinar. Condições de pagamento a combinar. Condições de pagamento a combinar.



COTA DE COLABORAÇÃO

 Trata-se de um formato de contribuição 
que visa dar viabilidade para a edição do 1º 
Anuário Brasil Hidroponia.

Aproveitamento Comercial:

• Logotipo aplicada em anúncio coletivo 
inserido na publicação, citando empresas
incentivadoras que contribuíram para a 
viabilidade do Anuário Brasil Hidroponia nesta 
edição;
• Anúncio formato 11,5 cm x 6,2 cm inserido no 
Guia de Colaboradores do Anuário Brasil
Hidroponia.

COTA DE PARTICIPAÇÃO

Destinada à categoria de parceiros como 
instituições,	organizações,	entidades	sem	fins
lucrativos e que tenham contribuído de forma 
direta ou indireta para a apuração de
resultados e dados estatísticas na construção 
do Anuário Brasil Hidroponia.

Aproveitamento comercial:

• Aplicação do logotipo dos parceiros em 
espaço de destaque;
•	Sem	valor	de	contribuição	financeira;
•	Instituição	será	colocada	nos	links	
interessantes da Plataforma Hidroponia e, 
como	contrapartida,	a	entidade/empresa	
colaboradora compromete-se em aplicar o 
logo	da	Plataforma	em	seu	site	com	o	link	para	
o Anuário Brasil Hidroponia.

Investimento: 
R$ 1.000,00

Condições de pagamento a combinar.

Investimento: 
R$ 1.000,00

Condições de pagamento a combinar.



COMO ANUNCIAR:

Participe desta grande ação pela representatividade 
da Hidroponia e veja sua marca crescer com a gente!
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Cultivando negócios sustentáveis

contato@plataformahidroponia.com

+55 |51| 3279.7539

+55 |51| 999.400.014

www.plataformahidroponia.com 

@

https://www.instagram.com/plataformahidroponia/
https://www.instagram.com/plataformahidroponia/
https://twitter.com/rev_hidroponia
https://br.linkedin.com/in/revistahidroponia
http://agronomos.ning.com/profile/RevistaHidroponia
https://www.youtube.com/channel/UCHBSiMGmmOjZ8SsD9xAPhNA
www.plataformahidroponia.com


/Revista.Hidroponia

/RevistaHidroponia

direcao@plataformahidroponia.com @rev_hidroponia

+55 (51) 3279-7539 | +55 (51) 998 655 070

@revistahidroponiaRua Visconde de Taunay, 565
Bairro Rio Branco, Novo Hamburgo 
- RS, Brasil | CEP: 93.310 - 200

/revistahidroponia

www.revistahidroponia.com.br

@

https://www.facebook.com/Revista.Hidroponia/
https://www.instagram.com/revistahidroponia/
https://twitter.com/rev_hidroponiattp://
https://br.linkedin.com/in/revistahidroponia
http://agronomos.ning.com/profile/RevistaHidroponia
http://www.revistahidroponia.com.br/home#

