
CADERNO DE
NEGÓCIOS

Cultivando negócios sustentáveis



QUEM SOMOS

 Somos profissionais de comunicação a serviço do cultivo sem solo. Especia-
listas em marketing e pesquisa, jornalismo, comunicação, publicidade e propagan-
da, mídias, desenvolvedores de TI, gestores de programas e projetos, profissionais 
com diferentes atribuições que transformam conteúdos técnicos e orientações de 
pesquisadores em informações acessíveis para todos os públicos.
  Tudo isso com a chancela das maiores autoridades no cultivo sem solo do 
Brasil e do mundo, nosso corpo técnico de Consultores Hidropônicos Avançados.

 “Por trás de toda a estrutura somos uma equipe dedicada, seres humanos e 
profissionais comprometidos em superar expectativas, atender com carinho, 
entender necessidades, dar o melhor em cada momento. Cientes de que somos 
falíveis, mas incansáveis de sermos hoje melhor que ontem e amanhã melhor que 
hoje.”

Roberto Luis Lange
CEO da Plataforma Hidroponia



NEGÓCIO
Reunir conteúdos técnicos, compartilhar informações a partir do conhecimento de reconhecidos profissionais, promover
iniciativas, estabelecer canais de difusão das informações e realizar eventos no segmento do cultivo sem solo. 

MISSÃO
Ser um centro de inteligência que catalise informações, multiplique conhecimento e fomente ações no segmento do cultivo
sem solo. 

VISÃO

VALORES PRINCÍPIOS

Ser reconhecida como um canal confiável de informações no segmento do cultivo sem solo.

Confiança;
Cooperação;
Ética; 
Excelência; 
Fé;
Igualdade;
Inovação;
Liberdade;
Moral;
Profissionalismo; 
Respeito;
Responsabilidade; 
Verdade.

Independência editorial e política;
Competência estratégica;
Comprometimento;
Desenvolvimento da sociedade; 
Geração de resultados;
Melhoria contínua;
Pesquisa;
Pontualidade;
Proatividade;
Sinergia;
Sustentabilidade;
Transparência.



DE REVISTA HIDROPONIA À
PLATAFORMA HIDROPONIA

 Assim como a semente com manejo adequado germi-
na e brota, a Revista Hidroponia foi regada por mais de uma 
década de relacionamentos saudáveis, credibilidade e jorna-
lismo sério. O resultado foi um crescimento sustentável que 
transformou a Revista Hidroponia em um dos pilares de um 
amplo negócio - a PLATAFORMA HIDROPONIA.

  Este novo posicionamento amplia nosso leque de 
possibilidades e contempla, além das revistas impressa e 
digital, um novo portal com mais conteúdos e dinamismo. 

  Nele, você encontra um mix de negócios, informações 
e dados reunidos em um ambiente multidisciplinar completo 
para produtores, consultores, pesquisadores, fornecedores, 
entidades de representação, técnicos, empreendedores e 
interessados no cultivo sem solo e consumidores.



BASE DE
NEGÓCIOS
 Este é um ambiente de múltiplos negócios 
exclusivamente voltados para o cultivo sem solo, 
organização que agrupa, dá unidade e forma para os 
negócios da Plataforma Hidroponia. 

  O objetivo é integrar em uma só identidade os 
programas existentes e possibilitar o lançamento de 
novas ações, ampliando os negócios sem, contudo, 
distanciar-se dos conceitos editoriais que deram 
origem e sustentam o alinhamento da proposta. 

  Uma nova caminhada se estabelece, um 
novo horizonte de perspectivas foi projetado.

8 - REDES SOCIAIS

9 - EVENTOS
13 - CENTRO DE CONHECIMENTO

12 - COORDENADORES

1 - HIDROPONIA EM NÚMEROS

14 - MISSÕES TÉCNICAS

10 - MARKETPLACE

3 - HIDROPONIA TV

4 - REVISTA HIDROPONIA

5 - PRÊMIO BRASIL HIDROPONIA

7 - PORTAL HIDROPONIA

6 - COOPERAÇÕES TECNOLÓGICAS

2 - ANUÁRIO BRASIL HIDROPONIA



COMPARTILHAR
INFORMAÇÕES

 A Revista Hidroponia nasceu com o objetivo de integrar a 
cadeia produtiva do setor e promover o intercâmbio de informações 
entre o público hidropônico. 

  Com a configuração da Plataforma Hidroponia, esse propósito 
passa a ser incorporado também pelos demais canais de comunica-
ção, programas, projetos e iniciativas, todos alinhados com o compro-
misso de sermos o “alto-falante” da Hidroponia, e assim, compartilhar 
informações com fundamento técnico-científico.

  Como HUB de negócios e comunicação comprometido com 
todos os públicos que transitam no setor, a Plataforma Hidroponia 
estimula a estruturação de negócios sustentados em planejamento, 
visões estratégicas e competências de empreendedorismo.



LINHA EDITORIAL

 A equipe da Plataforma Hidroponia está empenhada em 
produzir uma obra de caráter técnico-científico, dando espaço para a 
pesquisa e o desenvolvimento do setor. Com uma abordagem 
simples, porém com profundidade, os conteúdos são elaborados com 
a preocupação de preservar a integridade das pautas em seu enfoque 
técnico, mas possibilitando a fácil compreensão. 

  Como profissionais de comunicação a serviço da Hidroponia, 
temos uma especial atenção com os conteúdos publicados. Busca-
mos, nos pesquisadores e consultores de larga experiência dentro do 
sistema de cultivo sem solo, o apoio para a validação das matérias.

Compromisso Editorial

Pilares Editoriais

Gestão

Tecnologia

Estrutura

Insumos

 Nestes títulos, distribuímos as pautas selecionadas 
para cada edição. 
  Abordamos desde pesquisa e avanços até conceitos 
básicos para quem deseja ingressar no setor.



INFORMAÇÕES
DE PÚBLICO

• Produtores; 
• Fornecedores; 
• Pesquisadores; 
• Entidades de representação do setor; 
• Acadêmicos; 
• Profissionais liberais com formação em Agronomia, Biologia, Engenharia de 
Alimentos, Administração Rural, Gestão Ambiental, Nutrição e outros afins; 
• Técnicos agrícolas e agropecuários; 
• Produtores rurais em geral; 
• Agropecuários; 
• Instituições de ensino;
• Consumidores adeptos à sustentabilidade alimentar; 
• Autoridades públicas e parlamentares ligadas ao agronegócio.

Público-Alvo



PERFIL DO
PÚBLICO
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IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO COM A HIDROPONIA FAIXA ETÁRIA

18-24 9,20%

25-34 30,39%

35-44 23,71%

45-54 17,15%

55-64 13,60%

65+ 5,94%

Produtor

IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO COM A HIDROPONIA FAIXA ETÁRIA
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Outros 16,23%

Consumidor 6,81%

83,4%

16,6%
Exterior

Brasil

BRASIL E 
EXTERIOR

6,45%
Inglês

7,29%
Espanhol

83,77%
PortuguesIDIOMA

38,76%

61,24%
Masculino

Feminino

SEXO

PERFIL DO PÚBLICO

REGIÃO NORTE
7,74% assinantes

REGIÃO NORDESTE
9,33% assinantes

7,66% assinantes

REGIÃO SUDESTE
41,41% assinantes

REGIÃO SUL
33,86% assinantes

RANKING
ESTADOS ASSINANTES
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PRESENÇA DA
PLATAFORMA
HIDROPONIA

REGIÃO NORTE
7,74% assinantes

REGIÃO NORDESTE
9,33% assinantes

REGIÃO CENTRO-OESTE
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ALCANCE
INTERNACIONAL

I

F
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E
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D

H

MÉXICO
5.41% ASSINANTES

COSTA RICA
2,70% ASSINANTES

C

B

A

D

COLÔMBIA
8,11% ASSINANTES

PERU
5,41% ASSINANTES

F

E

G

H

BOLÍVIA
5,41% ASSINANTES

PARAGUAI
8,11% ASSINANTES

CHILE
8,11% ASSINANTES

ARGENTINA
13,51% ASSINANTES

I

J

L

K

URUGUAI
8,11% ASSINANTES

SURINAME
2,70% ASSINANTES

PORTUGAL
10,81% ASSINANTES

ESPANHA
5,41% ASSINANTES

ANGOLA
8,11% ASSINANTES

N

M

PO

P

SUÍÇA
2,70% ASSINANTES

ÁUSTRIA
2,70% ASSINANTES

UGANDA
2,70% ASSINANTES

ALCANCE INTERNACIONAL

RANKING PAÍSES

ARGENTINA1.

PORTUGAL 2.

URUGUAI/CHILE/PARAGUAI/ANGOLA/COLÔMBIA3.

PERU/BOLÍVIA/ESPANHA/MÉXICO4.

COSTA RICA/UGANDA//SUÍÇA/SURINAME/ÁUSTRIA5.



UMA VITRINE PARA
O SEU NEGÓCIO
 A Plataforma Hidroponia tem como missão, integrar a cadeia de negócios de cultivo 
sem solo através de seus canais de comunicação, projetos especiais e ações.  
  O intercâmbio entre todas as pontas do setor, tendo o produtor como referência, ficou 
ainda mais assertivo com a ampliação da Revista Hidroponia para a Plataforma Hidroponia.   
  As composições comerciais propostas para assinaturas e anúncios publicitários nas 
mídias impressas e digitais, nos catálogos e projetos especiais foram redesenhadas para 
tornar o seu investimento ainda mais rentável.

PLATAFORMA HIDROPONIA - OPORTUNIDADES COMERCIAIS

Revista Física e Digital em português;
Revista Digital em espanhol;
Portal Plataforma Hidroponia;
Anuário Brasil Hidroponia;
Prêmio Brasil Hidroponia;
Missões Técnicas;
Projetos Especiais;
Coberturas de Eventos;
Mídias Digitais;
Mix Mídia (Hidroponia TV/Hidrocast/Imagens e Vídeos);
Hidroponia em Números.



CONSULTORES
HIDROPÔNICOS
AVANÇADOS
“A dúvida individual esclarece o coletivo.” 

 Este conceito norteia a iniciativa dos Consultores Hidropônicos Avançados da Platafor-
ma Hidroponia. Consiste em um grupo de cooperação composto por profissionais com formação 
acadêmica superior ou técnica e reconhecida experiência de atuação no cultivo sem solo. Todos 
os conteúdos publicados e as pautas abordadas são previamente validados com pesquisadores e 
especialistas no setor - nossa forma de zelar pela assertividade da informação.

 O protocolo de submissão para a publicação dos ARTIGOS TÉCNICOS nos modais da 
Plataforma Hidroponia conta também com o inestimável apoio dos Consultores Hidropônicos 
Avançados, que responde pela validação, como pares, dos conteúdos inscritos. Fato que assegu-
ra o padrão de qualificação e confiabilidade das informações publicadas.

 Outra atribuição colaborativa do corpo técnico de Consultores Hidropônicos Avançados 
é atender às Consultas Técnicas formuladas pelos assinantes da Plataforma Hidroponia e Revis-
ta Hidroponia. Como contrapartida, a Plataforma Hidroponia promove a visibilidade destes 
profissionais para atuarem, caso seja do interesse do produtor, como consultores virtuais ou 
presenciais. Uma forma de encurtar caminhos e qualificar o setor. Uma relação de contratação 
direta entre profissional e produtor. 

 Contamos com um expressivo time de profissionais entre engenheiros agrônomos, técni-
cos, produtores e lideranças, espalhados pelo Brasil e exterior, número este que cresce perma-
nentemente para ampliar a malha de cobertura em Assistência Técnica.



ARTIGOS TÉCNICOS
ISSN CONFERE À PLATAFORMA HIDROPONIA CERTIFICAÇÃO PARA PUBLICAÇÕES TÉCNICAS

 A PLATAFORMA HIDROPONIA / REVISTA HIDROPONIA, passou a ser reconhecida internacionalmente 
como veículo apto para a publicação de “artigos técnicos” sobre o cultivo sem solo. O reconhecimento deferido 
permitirá que a Revista Hidroponia disponha do ISSN - International Standard Serial Number (Número Internacional 
Normalizado para Publicações Seriadas), código aceito internacionalmente para individualizar o título de uma publi-
cação seriada. Esse registro está vinculado ao CAPES para pesquisa de conteúdos técnicos.

ISSN 2763-8081 

 Esse número se torna único e exclusivo do título da publicação ao qual foi atribuído. Com isso, pesquisadores, 
doutores, mestres e especialistas do mundo inteiro, dedicados ao setor, poderão enviar artigos para submissão dos 
pares.

VALIDAÇÃO
 O Prof. Dr. Jairo Lizandro Schmidt, membro do corpo técnico dos Consultores Hidropônicos da Plataforma 
Hidroponia, foi nomeado Coordenador Científico. 
O corpo técnico de Consultores da Plataforma Hidroponia, formado pelos maiores especialistas do cultivo sem solo 
do Brasil, será o fórum de validação dos artigos inscritos, mantendo o padrão de assertividade dos conteúdos. 
Somente após a validação os artigos estarão autorizados para publicação.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO PELOS PARES
 Todos os artigos inscritos para submissão são encaminhados à Coordenadoria Científica e, em seguida, aos 
avaliadores. A política de avaliação para a publicação prevê que cada artigo submetido, seja avaliado por um ou mais 
membros selecionados pelo COORDENADOR com base em sua experiência no tema do artigo em questão.

PÚBLICO-ALVO
 Será considerado como público alvo dos Artigos Técnicos da Plataforma Hidroponia/Revista Hidroponia 
acadêmicos em fase de titulação, doutorandos, mestrandos, pesquisadores doutores, mestres, professores e outros 
profissionais qualificados tecnicamente com reconhecimento dos órgãos acadêmicos de formação.

CERTIFICAÇÃO
ISSN 2763-8081 



COOPERAÇÕES
TECNOLÓGICAS

 O Programa Cooperações Tecnológicas vem para fortalecer 
ainda mais esse setor. É mais um item deste ambiente múltiplo de 
promoção do cultivo sem solo. 

  O modelo do programa é aberto para universidades, escolas 
técnicas, associações públicas e privadas e instituições do Brasil e do 
mundo. 

OBJETIVOS DAS COOPERAÇÕES TECNOLÓGICAS

“Quem vê de perto entende melhor” é o conceito das cooperações.

  O objetivo é expandir e difundir a pauta HIDROPONIA para 
os ambientes acadêmicos, técnicos, promover a pesquisa, incentivar 
a cultura hidropônica por meio de mecanismos de cooperação, inter-
câmbios científicos-tecnológicos e do desenvolvimento de recursos 
humanos. 

  O Programa Cooperações Tecnológicas possibilita um mix de 
oportunidades para o setor. Movimenta e pavimenta o campo de 
estudos, gera investimentos e o avanço do cultivo sem solo.



REDE DE COOPERAÇÃO
MARCAS DE VALOR
REDE DE COOPERAÇÃO INTEGRADA
  Trata-se de uma rede de empresas e profissionais reconhecidos por sua 
experiência e excelência no atendimento do setor do cultivo sem solo. 
  Reúne fornecedores de estruturas, insumos, tecnologias e prestadores 
de serviços que contemplem tudo o que o produtor necessite para iniciar um 
novo negócio, ampliar estruturas e atender as demandas de insumos no dia-a-
-dia da produção, manejo, distribuição e venda.

MARCAS DE VALOR
  A especialização no atendimento, o fornecimento de assistência técnica 
e a agilidade nos processos são essenciais para a certificação e integração da 
empresa na REDE DE COOPERAÇÂO, como MARCA DE VALOR da Plataforma 
Hidroponia.

PROMOÇÃO E IMPULSIONAMENTO
  Um importante diferencial da REDE DE COOPERAÇÃO das MARCAS 
DE VALOR reunidas na PLATAFORMA HIDROPONIA é o benefício da promo-
ção coletiva que a PLATAFORMA HIDROPONIA oferece para as empresas 
participantes, sem qualquer fundamento financeiro adicional.

  Campanhas promocionais e institucionais com repercussão nas redes 
sociais, matérias individuais nos modais de conteúdos da Plataforma Hidropo-
nia, espaços nos estandes de promoção da Plataforma Hidroponia em feiras 
eventos e outras iniciativas presenciais, são algumas das oportunidades ofere-
cidas de forma adicional.



REVISTA
HIDROPONIA

 Há mais de uma década, a Revista Hidroponia circula como 
uma das quatro publicações no mundo que trata exclusivamente da 
produção hidropônica. Surgiu para preencher uma lacuna como 
produto de informações técnicas e notícias relacionadas ao produtor 
e toda a cadeia desse setor no Brasil. Com assinantes em todos os 
estados do país e no Distrito Federal, além da presença em 13 países, 
a revista está consolidada e tornou-se referência como veículo infor-
mativo e documental. 

  O objetivo da Revista Hidroponia é multiplicar o conhecimen-
to e promover a integração do setor, seja do produtor-produtor, 
produtor-mercado, produtor-pesquisa. O conteúdo é pautado pelas 
novidades no ramo, como tecnologias e técnicas, manejo e pesquisa, 
assim como opinião de especialistas, mercado econômico e curiosi-
dades dessa cultura que qualificam a publicação.



REVISTA IMPRESSA E DIGITAL -
PORTUGUÊS

VERSÃO DIGITAL - ESPANHOL

 Conteúdo exclusivo para assinantes, a Revista Hidroponia é o 
projeto-mãe que deu origem à Plataforma Hidroponia. Há mais de 
uma década circulando no mercado com versão impressa e digital em 
Português e digital em Espanhol, a publicação é a única no Brasil 
voltada exclusivamente para o cultivo sem solo. Sua edição impressa 
foi preservada ao longo dos anos por tratar de conteúdos sazonais e 
atemporais com cunho científico-tecnológico, tornando cada novo 
exemplar uma edição com conteúdos únicos e um verdadeiro guia de 
consultas prático e aprofundado sobre a Hidroponia, conquistando o 
status de item colecionável para o leitor.

 O crescente interesse e participação dos profissionais de 
Hidroponia estabelecidos nos países da América do Sul e Central, 
além da Espanha, foi determinante para o impulsionamento da 
versão no idioma espanhol da Revista Hidroponia. O Portal Platafor-
ma Hidroponia também segue na mesma proposta de atender às 
expectativas do público hispânico. 
  Trata-se de promover uma ampla integração e responder à 
uma demanda que se apresentou de forma natural, muito por conta 
da liderança que o Brasil representa no desenvolvimento e as práti-
cas de manejo da Hidroponia. 
  As novas edições já estão sendo editadas com o recurso de 
idioma e o acervo anterior está sendo traduzido, o que resultará na 
produção completa do acervo das edições para o público dos países 
de idioma espanhol.



INSERÇÕES EDIÇÃO IMPRESSA
PORTUGUÊS

20,5x13,5cm

Indeterminada
R$ 2.385,00

9,5x5cm

Indeterminada
R$ 500

41x27,5cm

Indeterminada
R$ 6.600,00

20,5x27,5cm

Indeterminada
R$ 3.600,00

20,5x6,5cm

Indeterminada
R$ 1.300,00

20,5x9cm

Indeterminada
R$ 1.700,00

1/2 Página Horizontal

Painel Hidropônico Página Dupla

Página Simples

1/4 Página Horizontal

1/3 Página Horizontal

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

Dados para envio de anúncios
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 publi-
cação.



REVISTA HIDROPONIA
VERSÃO ESPANHOL

 A Revista Hidroponia abre uma nova oportunidade comercial 
destinada ao público dos países da América do Sul e Central. Este 
plano editorial atende ao movimento de nossos registros e pesquisas 
conforme o gráfico ao lado, onde apuramos o especial interesse por 
conteúdos hidropônicos de produtores do exterior. Muito disso se 
deve à liderança que o Brasil representa no desenvolvimento e nas 
práticas de manejo da Hidroponia.
  A edição digital versão espanhol passa a ter patrocinadores e 
anunciantes exclusivos. Criamos uma ação de patrocínio das edições 
em espanhol e também estaremos possibilitando a inserção de anún-
cios avulsos no formato de 1 página, 1/2 página e 1/3 página. Para 
reforçar a estratégia de ampliação de mercado e permitir uma maior 
interação com o público do exterior, inserimos na pauta editorial a 
“Hidroponia pelo Mundo”. A cada edição, um país será destaque, 
abordando seu estágio no cultivo sem solo, perspectivas, evolução e 
demais itens que compõem o cenário do setor. O plano comercial 
possibilita que empresas com interesse nos mercados referidos 
possam participar e ampliar seus negócios.

49%

16%

11%

9%

5%

4%

2%
1%1% 1% 1% 1%

Brasil

Outros

México

Portugal

Argentina

Peru

Colômbia

Bolívia

Chile

Costa Rica

Paraguai

Porto Rico

A forma de aproveitamento será com um anúncio de apresentação
da versão em espanhol, assinado pelos patrocinadores. Este arqui-
vo será exibido como tela de abertura da edição em espanhol (capa 
externa) Internamente, cada patrocinador terá também um anún-
cio de página inteira. Formato: 20,5 x 27,5cm.



CONSIDERAÇÕES

 Anúncios com determinação de colocação terão acréscimo de 20%. A 
determinação está condicionada a disponibilidade de espaço. Outros formatos 
de mídia: sob consulta.

BENEFÍCIOS EDITORIAIS

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DAS MARCAS

O Plano Comercial foi traçado observando que a cada espelho de página 
teremos somente um anunciante.

INSERÇÕES EDIÇÃO DIGITAL
(Português ou Espanhol)

INSERÇÕES EDIÇÃO DIGITAL
(Conjugado Português + Espanhol)

• 1 Página 
• 1/2 Página
• 1/3 Página

R$ 1.200,00
R$ 900,00
R$ 500,00

• 1 Página 
• 1/2 Página
• 1/3 Página

R$ 720,00
R$ 500,00
R$ 500,00

Para o planejamento de ações com
maior frequência e volume podemos

estabelecer condições especiais
(mediante negociação direta).

Notícias:

• Espaço para publicação de releases no site;

• Matérias nas edições regulares, no espaço 
“MIX - Produto”, conforme disponibilidade.



PORTAL PLATAFORMA
HIDROPONIA

 O Portal Plataforma Hidroponia é o ambiente onde são ancorados 
todos os negócios, informações, agenda e registros do que é pauta na 
Hidroponia nacional e mundial. 
  Apresenta conteúdos inéditos através de notícias enviadas por 
correspondentes, matérias especiais, curiosidades e informações do setor 
hidropônico, além de entrevistas com especialistas da área e produtores.
  Além disso, a Plataforma Hidroponia é uma ponte entre todo o 
mercado hidropônico.

ACESSE O PORTAL
CLIQUE AQUI

www.plataformahidroponia.com


PORTAL - PARTE I

 

Localização: Lateral.

Formato: Imagem

Dimensões:  300x250px

Valor mensal:
R$ 380,00

Banner Lateral

Banner localizado no 
topo da home (página de 
abertura) do site.

Formato: Imagem

Dimensões: 1920x1080 px 

Valor mensal:
R$ 600,00

Banner Principal

Banner encontrado logo abaixo do 
blog, como primeiro scroll do site.

Formato: Imagem

Dimensões:  728x90 px

Quantidade de exibições rotativas: 4

Valor mensal:
R$ 300,00

Banner Central

ATENÇÃO
PADRÃO FECHAMENTO:

Extensão: PNG ou JPG
Escala de cor: RGB
Resolução mínima: 72 dpi



PORTAL - PARTE II

ATENÇÃO
PADRÃO FECHAMENTO:

Extensão: PNG ou JPG
Escala de cor: RGB
Resolução mínima: 72 dpi

ABA BLOG HIDROPONIA

Banner presente na página inicial do 
blog.

Formato: Imagem

Dimensões: 728x90 px

Quantidade de exibições rotativas: 4

Valor mensal:
R$ 300,00

Banner localizado logo abaixo do 
subtitulo do post do blog.

Formato: Imagem

Dimensões: 728x90 px

Quantidade de exibições rotativas: 4

Valor mensal:
R$ 240,00

Banner no topo dos eventos.

Formato: Imagem

Dimensões: 1024x368 px

Quantidade de exibições rotativas: 1

Valor por inserção:
R$ 200,00

Banner Principal Banner Post Blog Evento



PORTAL - PARTE III

ATENÇÃO
PADRÃO FECHAMENTO:

Extensão: PNG ou JPG
Escala de cor: RGB
Resolução mínima: 72 dpi

Banner no topo dos catálogos.

Formato: Imagem

Dimensões: 1024x368 px 

Quantidade de exibições rotativas: 3

Valor por inserção:
R$ 300,00

Banner topo, localizado no inicio
do visualizador edições.

Formato: Imagem

Dimensões: 728x90 px 

Quantidade de exibições rotativas: 4

Valor por inserção:
R$ 300,00

Catálogo Visualizador de Edições



CATÁLOGOS
PLATAFORMA
HIDROPONIA
 Os Catálogos contribuem para encurtar distâncias, propor-
cionando que o produtor localize com rapidez fornecedores de 
estrutura, insumos, serviços e outros recursos para a melhoria dos 
processos de produção. 
  O objetivo é unir forças e promover resultados. Tudo isso 
para ampliar os contatos e promover mais visibilidade para a cadeia 
integrada na Hidroponia.

• Encurtar a distância entre produtor e fornecedor; 
• Integrar um grupo de empresas que são referência para o setor;  
• Exibir uma apresentação detalhada com informações de produ-
tos, serviços, localização, contatos e imagens ilustrativas (vídeos e 
fotos); 
• Utilizar um canal dinâmico de comunicação para atendimento do 
público alvo;
• Dispor de espaço para divulgação de ações, eventos e promoção 
de serviços.

Vantagens de anunciar
na plataforma:



CANAIS DIGITAIS

ATENÇÃO
PADRÃO FECHAMENTO:

Extensão: PNG ou JPG
Escala de cor: RGB
Resolução mínima: 72 dpi

Banner no topo da 
newsletter quinzenal.

Formato: Imagem

Dimensões: 728x90 px 

Valor por inserção:
R$ 200,00

Post em todas as redes sociais 
da plataformas de acordo com 
nossos princípios editoriais.

Formato: Imagem

Dimensões: 1080x1080 px 

Valor por inserção:
R$ 200,00

* Acrescer valor para 
impulsionamento.

Newsletter - Banner Topo Publipost



CATÁLOGO DE FORNECEDORES,
DISTRIBUIDORES E

PRESTADORES DE SERVIÇO

CATÁLOGO DE
CONSULTORES

HIDROPÔNICOS

CATÁLOGO
DE

PRODUTORES

O Catálogo de Fornecedores, Distribuidores e 
Prestadores de Serviços promove a integração da 
cadeia relacionada à Hidroponia no que diz 
respeito ao fornecimento de produtos, serviços, 
assessorias e distribuição. Empresas qualificadas 
e comprometidas com o segmento hidropônico, 
reunidas em um guia amplo, visando atender a 
diversidade de necessidades exigidas pelo setor.

  Focado no produtor, o conceito deste catá-
logo é proporcionar condições para que o produ-
tor compre bem para produzir melhor.

Dados exibidos:

• logotipo;
• contatos (telefone, endereço, e-mail, link do 
site);
• segmento(s) em que atua;
• descrição do negócio;
• e muito mais!

Trata-se de um recurso para unir pontas, 
um amplo e qualificado “Classificados”, onde 
produtores hidropônicos terão a possibili-
dade de localizar profissionais de consulto-
ria e, caso seja de seu interesse, contar com 
uma assessoria técnica reconhecida e que 
contribua para a produtividade dos cultiva-
res.

  Cada consultor terá sua página 
exclusiva, contendo texto de apresentação, 
localização, especialidade, dados de conta-
to, fotos e vídeos promocionais.

  Um completo recurso para gerar 
negócios e promover resultados!

Construído com a proposta de ser um 
amplo e qualificado “Classificados”, o catálo-
go promove a visibilidade dos produtores, 
facilitando a localização de suas unidades de 
negócio e a identificação dos cultivos produ-
zidos, seja para clientes ou fornecedores. É 
um recurso para gerar negócios e promover 
resultados.

Dados exibidos:

• logotipo;
• contatos (telefone, endereço, e-mail, link 
do site);
• relação dos produtos;
• cidades/regiões de distribuição;
• descrição do negócio (500 caracteres);
• e muito mais!

O quadro em destaque indica o posicionamento
da marca nos diferentes modelos de catálogo.  

Valor anuidade:
R$ 2.131,20

Taxa de exibição e 
manutenção por
período: R$ 360,00

Valor anuidade:
R$ 960,00

Taxa de exibição e 
manutenção por
período: R$ 200,00

Valor anuidade:
R$ 840,00

Taxa de exibição e 
manutenção por
período: R$ 200,00



MARKETPLACE
 Trata-se de um novo espaço reservado exclusivamente para os anunciantes do Catálogo 
de Fornecedores da Plataforma Hidroponia.

 No “shopping do cultivo sem solo”, o produtor/investidor encontrará MARCAS DE 
VALOR. Uma REDE DE COOPERAÇÃO reconhecida por sua experiência e excelência no setor, 
reunindo fornecedores e prestadores de serviços para levantamento de produtos, montagem de 
projetos, orçamentos, assessoria, consultoria, serviços e tudo mais que necessite para iniciar um 
novo negócio, ampliar estruturas e atender as demandas de insumos no dia-a-dia da produção, 
manejo, distribuição e venda.

 O objetivo é agilizar negócios e aperfeiçoar os processos. O ambiente comercial será a 
porta de entrada, um acesso para o atendimento direto, onde o fornecedor ou prestador de 
serviços fará a operação direta da negociação com o comprador em todas as suas fases. Com 
isso, desejamos ampliar a representatividade e monetizar de forma dinâmica o mercado do culti-
vo sem solo. 

 O MARKETPLACE é um benefício diferenciado, oferecido para as marcas que estejam 
integradas ao Catálogo de Fornecedores ou contratem sua exibição. A Plataforma Hidroponia 
assume a responsabilidade de construir o ambiente, promover acessos, atrair negócios, produzir 
notícias e impulsionar postagens. Recebendo, para isso, um percentual de retorno sobre os 
negócios realizados. O montante será acordado na composição da participação, considerando as 
características de cada fornecedor. Caberá aos parceiros a responsabilidade de atender todas as 
etapas do processo, desde o atendimento, negociação, fechamento, cobrança e entrega e 
pós-venda.



HIDROPONIAEMCURSO.COM

 Um ambiente de formação, qualificação e treinamento do sistema de cultivo sem solo. Eventos 
e ações on-line, virtuais e presenciais. 

 A Plataforma Hidroponia é um HUB de negócios, catalisador de informações da cadeia da 
produção sem solo. Ela reúne os agentes do setor e posiciona cada um dentro de seu âmbito de atuação 
permitindo desta forma, que por meio da unidade, seja possível desenvolver o pensamento estratégico 
e uma visão de futuro com mais otimização para o desenvolvimento da Hidroponia.

 Multiplicar conhecimento com fundamentação especializada e científica é a base elementar 
para promover o desenvolvimento do setor. O Hidroponiaemcurso.com será o ambiente onde iremos 
fortalecer esse conceito. 

 Todo o processo e a gestão de conteúdos serão geridos a partir do corpo técnico dos Consulto-
res Hidropônicos da Plataforma Hidroponia, segundo as áreas de especialidade e expertise dos profis-
sionais que forem os orientadores dos cursos, palestras e treinamentos. Com isso, a iniciativa consiste 
em oportunizar cursos e treinamentos para atender diversos públicos com diferentes níveis de expec-
tativa e conhecimento. 

 Um fundamento importante deste programa será a atenção quanto a densidade das informa-
ções. O propósito é tratar cada um dos capítulos que irão compor os conteúdos programáticos com 
profundidade e oferecer ao “aluno” um suporte com apostilas digitais e informações pós-curso para 
que esclareça dúvidas. Tudo isso estabelecido e amparado nas condições de aquisição. 



PESQUISAS
 O Hidroponiaemcurso.com também se apresentará como um portal para realização de pesquisas e estudos relacionados à Hidroponia, seu 
cultivo e técnicas. O objetivo é agrupar dados e informações que mostrem a abrangência, importância e especificações da Hidroponia no Brasil e no 
mundo.

ENTENDENDO O MERCADO

Modelos de formação presenciais, virtuais ou híbridos serão ofertados para atender diferentes perfis de público.   

 O conceito de comunicação “Aprender para Empreender” tem o propósito de alertar sobre a importância da qualificação para o exercício da 
atividade de empreendedor hidropônico. E mais, o com esse posicionamento, oferece soluções de alto nível para a capacitação das lideranças interes-
sadas em empreender no cultivo sem solo. Negócios hidropônicos equilibrados na gestão, operação, manejo e comercialização se mostram também 
sustentáveis para contabilizarem resultados econômicos/financeiros para quem investe.

PLANOS COMERCIAIS PARA SITE:
HIDROPONIAEMCURSO.COM

PLANO HIDRO OURO

Inserção marca  em destaque:
• Home do site e nas demais páginas;
Forma de exibição: Carrossel rotativo de marcas Posição: como assinatura ao lado do logo da Plataforma Hidroponia
• Peças de divulgação do Hidroponiaemcurso.com
Posts, Cards, E-mail Marketing, Folders, Vídeos de apresentação, Hidrocast, Notícias e releases
• Inclusão da empresa na  REDE DE COOPERAÇÃO da PLATAFORMA HIDROPONIA  como uma “MARCA DE VALOR” 

Número de cotas: sem limite especificado
VALOR MENSAL:  R$ 1.000,00
Prazo: 6 meses



COTA PATROCÍNIO EXCLUSIVO
Marca inserida na identidade do Curso/Palestra/Treinamento

Aplicação da Marca:
Card de inscrição, no vídeo na abertura e encerramento do evento
e nas peças de promoção do evento: Cards, Posts, Vídeos, E-mail
Marketing, Hidrocast, Notícias e releases e Vídeo/palestra de 10
minutos inserido no produto.
Inscrições franqueadas: 4 participantes
• Inclusão da empresa na  REDE DE COOPERAÇÃO da PLATAFORMA
HIDROPONIA  como uma “MARCA DE VALOR”  

COTA ÚNICA
VALOR:  R$ 5.000,00

PLANO HIDRO PRATA

Inserção marca  em destaque:
• Home do site 
Forma de exibição: Carrossel rotativo de marcas acima dos testemunhais
• Peças de divulgação do Hidroponiaemcurso.com
Posts, Cards, E-mail Marketing, Folders, Vídeos de apresentação, Hidrocast,
Notícias e releases
• Inclusão da empresa na  REDE DE COOPERAÇÃO da PLATAFORMA
HIDROPONIA  como uma “MARCA DE VALOR” 

Número de cotas: sem limite especificado
VALOR MENSAL:  R$ 800,00
Prazo: 6 meses

BANNER HOME

Inserção marca  em destaque:
Posição: parte superior da Home
Exibição: em forma de carrossel
• Inclusão da empresa na  REDE DE COOPERAÇÃO da PLATAFORMA
HIDROPONIA  como uma “MARCA DE VALOR” 

Número de cotas: 4 clientes mais 2 do
Centro de Conhecimento&Pesquisa
VALOR MENSAL:  R$ 600,00
Prazo: 6 meses

COTAS COMERCIAIS CUROS | PALESTRAS |TREINAMENTOS

COTA PATROCÍNIO
Aplicação da Marca:
Card de inscrição, no vídeo na abertura e encerramento do evento
e nas peças de promoção do evento: Cards, Posts, Vídeos, E-mail
Marketing, Hidrocast, Notícias e releases e Vídeo/palestra de
5 minutos inserido no produto.
Inscrições franqueadas: 4 participantes
• Inclusão da empresa na  REDE DE COOPERAÇÃO da PLATAFORMA
HIDROPONIA  como uma “MARCA DE VALOR”   

Cotas: ilimitadas
VALOR:  R$ 3.500,00



COTA APOIO

Aplicação da Marca:
Card de inscrição, no vídeo na abertura e encerramento do evento
e nas peças de promoção do evento: Cards, Posts, Vídeos, E-mail
Marketing, Hidrocast, Notícias e releases e Vídeo/palestra de
3 minutos inserido no produto.
Inscrições franqueadas: 4 participantes
• Inclusão da empresa na  REDE DE COOPERAÇÃO da PLATAFORMA
HIDROPONIA  como uma “MARCA DE VALOR”   

Cotas: ilimitadas
VALOR:  R$ 2.500,00

COTA PARTICIPAÇÃO

Aplicação da Marca:
Card de inscrição, no vídeo na abertura e encerramento do evento e
card de produto na abertura e encerramento.
Inscrições franqueadas: 3 participantes
• Inclusão da empresa na  REDE DE COOPERAÇÃO da PLATAFORMA
HIDROPONIA  como uma “MARCA DE VALOR”   

Cotas: ilimitadas
VALOR:  R$ 1.500,00

COTA COOPERAÇÃO

Aplicação da Marca:
Card de inscrição, no vídeo na abertura e encerramento do
evento e card de produto na abertura e encerramento.
Inscrições franqueadas: 2 participantes
• Inclusão da empresa na  REDE DE COOPERAÇÃO da
PLATAFORMA HIDROPONIA  como uma “MARCA DE VALOR”   

Cotas: ilimitadas
VALOR:  R$ 800,00

POSTAGEM DE PESQUISA

Uso do ambiente para levantamento de dados.
A inscrição em cursos relacionados a determinada pesquisa
vincula responder os questionários em fase de coleta de dados.

VALOR DE EXIBIÇÃO DA
PESQUISA:  R$ 2.000,00



HIDROCAST
 O HIDROCAST é o podcast com alma de Hidropo-
nia!

  Conteúdos exclusivos e informação de qualidade 
que cabe no seu tempo disponível dentro da rotina de 
trabalho. E tem mais. A versão vídeo também está disponí-
vel. Ouça ou assista tudo isso na www.plataformahidropo-
nia.com .

  Entrevistas com especialistas, pesquisadores, 
produtores, fornecedores e muito mais ao seu alcance, 
ancorados pelo CEO da Plataforma Hidroponia, Roberto 
Lange.

  Novas tecnologias, temas de relevância para o 
manejo da produção, práticas recomendadas, conceitos e 
experimentos recomendados na visão de pesquisadores, 
lançamentos de produtos, novos conteúdos semanais.

  Fique por dentro do que é notícia na Hidroponia do 
Brasil e do mundo.



APROVEITAMENTO
COMERCIAL

INVESTIMENTO POR CONTA

Valor  mensal: R$ 600,00

Prazo mínimo de contrato: 6 meses

Condição  de pagamento: dia 5 do mês em curso.

PATROCÍNIO HIDROCAST

Tenha sua marca integrada no que é notícia para o cultivo sem solo.

Oportunidade especial de patrocínio.

 

APROVEITAMENTO COMERCIAL

Citações dos patrocinadores: abertura, intervalo, encerramento e agradecimento 

aos parceiros ao vivo durante o programa.

Texto de 30 segundos de cada patrocinador:  abertura, intervalo e encerramento.

As logomarcas das empresas parceiras estarão inseridas na tela de apresentação 

durante todos os programas e exibidas na aba HIDROCAST do portal.

Periodicidade: semanal

• 4 programas mensais
duração média 30 minutos

• Publicação
quintas-feiras, 14:00 Hs



HIDROTV

 O ambiente HIDROTV tem como propósito reunir 
informações atuais e significativas para o setor de cultivo sem 
solo. Está estruturada para apresentar conteúdos em dois 
formatos. 
  O primeiro, reúne vídeos anteriores e novas coletâne-
as com informações de parceiros, fornecedores e todas as 
contribuições relevantes para municiar a audiência da Plata-
forma Hidroponia com informações úteis.
  O segundo ambiente será de vídeos próprios com con-
teúdos da Plataforma Hidroponia apresentando projetos, 
programas e ações que são de iniciativa própria. Nessa estru-
tura teremos ainda programas de entrevistas, coberturas de 
eventos e produções especiais.



INVESTIMENTO POR CONTA

Valor  mensal: R$ 600,00

Prazo mínimo de contrato: 6 meses

Condição  de pagamento: dia 5 do mês em curso.

Programas Especiais

Citações dos patrocinadores: abertura, intervalo, 
encerramento e agradecimento aos parceiros ao 
vivo durante o programa.

Texto de 30 segundos de cada patrocinador: aber-
tura, intervalo e encerramento.

Vinheta de abertura, intervalos e encerramento 
com o logo dos patrocinadores.

APROVEITAMENTO
COMERCIAL

Banner principal HIDROTV

Exibição junto a tela de abertura, visível para
todo o público que acessar o portal nesta ABA
Investimento por conta

Valor mensal: R$ 400,00
Prazo mínimo de contrato: 6 meses



PROGRAMA
HIDROPONIA
EM NÚMEROS
 Passa a ser uma iniciativa permanente para 
dimensionar a expressão e a contribuição dos 
sistemas do cultivo sem solo no Brasil. Apurar 
dados confiáveis que resultem em informações 
estratégicas será decisivo para impulsionar o 
setor.

  Operando como catalisadores do cultivo 
sem solo, a PLATAFORMA HIDROPONIA integra 
a cadeia apoiando quem empreende. Com isso, 
permanentemente novos desafios se apresentam. 
Novos horizontes precisam ser desbravados.

  Devemos estar atentos para responder de 
forma propositiva cada demanda, e esclarecer 
diferentes questionamentos.



QUAL O TAMANHO
DO CULTIVO SEM
SOLO NO BRASIL?

 Um setor emergente, para sua expansão, exige um autoconhecimento de 
sua dimensão, distribuição e concentração geográfica, contribuição social e eco-
nômica, apelo financeiro, viabilidade operacional, grau tecnológico, oportunida-
de de posicionamento, perspectivas de desenvolvimento e apelo sustentável 
que oferece.

  Com essa visão, temos como compromisso maior, responder à grande 
pergunta que o mercado impõe sobre a dimensão existente e futura do setor no 
país.

  Esse trabalho nos acompanha e permanentemente estamos reunindo 
informações e dados para construção de um detalhado levantamento.

  O momento conduz para novos passos na produção desta informação 
estratégica. O desafio é catalogar as informações, implantar um programa 
permanente para a atualização dos dados e a produção de diagnósticos amplos e 
confiáveis do setor.

  O PROGRAMA HIDROPONIA EM NÚMEROS é a denominação que inte-
gra e agrupa todas as ações, estratégias, resultados e informações relativas à 
performance do setor de cultivo sem solo do passado, presente e futuro. Como 
iniciativa autônoma, amplia o propósito, orientado por um plano permanente.



Iniciativa inédita que
acontecerá em todo o território
nacional, promovendo o sistema

de cultivo hidropônico.

Os dados coletados serão
assertivos para a construção

de alternativas de
desenvolvimento e tecnificação.

Operando como catalisadores
do cultivo sem solo, a

Plataforma Hidroponia reúne
a cadeia, em favorecimento de

quem opera e empreende.

Confira quem já está participando!

CONSULTORES
HIDROPÔNICOS
AVANÇADOS



PRÊMIO
BRASIL HIDROPONIA

 Para fortalecer o setor do cultivo sem solo, é preciso reconhecer o 
talento de quem contribui para o fortalecimento da Hidroponia no Brasil. O 
segmento carece de visibilidade. Neste cenário, reunir em uma só ação 
tanto a promoção do setor como, também, o reconhecimento profissional é 
um recurso estratégico primordial. 
  Com essa disposição, foi criado o PRÊMIO BRASIL HIDROPONIA. 
Uma iniciativa pioneira que presta distinção a todos os segmentos envolvi-
dos na cadeia de produção hidropônica. 

  O PRÊMIO BRASIL HIDROPONIA é uma premiação sem vínculo 
comercial e aberto a quem empreende com talento. Produtores hidropôni-
cos, pesquisadores, instituições de ensino, entidades, associações, perso-
nalidades nacionais e internacionais, fornecedores, parlamentares, com-
põem o quadro de interesse potenciais postulantes ao destaque.

  A ação integra o setor e promove a evolução de todos os envolvidos, 
oportunizando especialmente a propagação de conhecimento e aplicação 
de novas práticas, o que traz resultados importantes para o cultivo sem 
solo em geral. Com sucesso absoluto em suas primeiras edições, o PRÊMIO 
BRASIL HIDROPONIA se reedita e passa a compor o calendário anual do 
setor.



 São duas as categorias:

 A Categoria Técnica destina-se a promover nove 
destaques contemplando produtores, empresas, pesquisa-
dores, instituições e lideranças públicas. O processo de 
pré-seleção coube aos Consultores da Revista Hidroponia 
que fizeram as indicações. A lista completa dos nomes indi-
cados para votação está no site do Prêmio.

  A Categoria Especial irá premiar a Hidroponia Desta-
que, através do voto popular. Todas as Hidroponias estabe-
lecidas no Brasil terão oportunidade de participar.



MISSÕES
TÉCNICAS

 O Programa Missões Técnicas irá contemplar 
diferentes roteiros em um cronograma anual para 
cobertura de feiras, eventos e destinos alinhados com o 
que existe de mais moderno e referencial na Hidroponia.

VIAJE COM QUEM ENTENDE DO SEU NEGÓCIO

 A Revista Hidroponia formatou as Missões Técni-
cas com a Agrotravel, empresa com ampla experiência em 
viagens de grupos.

VIAJE COM QUEM ENTENDE
DO SEU NEGÓCIO

para Almería, na Espanha. Esta ação é uma iniciativa que 
promete crescimento para nós e para você também.

NA CARONA DE UM

Rentabilize ao máximo sua viagem na 
companhia de um Engenheiro Agrônomo 
que estará esclarecendo dúvidas técnicas 
ao longo da missão, atuando como 
facilitador do grupo.

ESPECIALISTA

A Revista Hidroponia formatou as Missões Técnicas com a Agrotravel, empresa 
com ampla experiência em viagens de grupos.



 Para atender às expectativas e propósitos deste novo segmen-
to de atuação, foi formatada uma cooperação de especialidades. A 
PLATAFORMA HIDROPONIA buscou na AGROTRAVEL – VIAGENS 
TÉCNICAS, a especialização em viagens para o agronegócio. Com 
experiência de mais de sete anos, a Agrotravel consolidou sua atua-
ção atendendo às características do turismo profissional, o que alinha 
o posicionamento proposto especialmente por conta da segmentação 
empreendida pela PLATAFORMA HIDROPONIA.

  Esta aliança de cooperação reúne o profissionalismo no plane-
jamento e execução de viagens especializadas, consultoria no acom-
panhamento técnico, assessoria, registros dos roteiros, produção de 
conteúdos de informação e divulgação, culminando com uma ampla 
cobertura de mídia digital em tempo real. O timeline dos roteiros será 
registrado na PLATAFORMA HIDROPONIA, através de seus veículos 
impressos e digitais, posteriores as viagens, retratando e resgatando 
os melhores momentos.

ALIANÇA DE COOPERAÇÃO



ANUÁRIO
BRASIL HIDROPONIA

 A expansão da Hidroponia e o crescente interesse do mercado sobre os 
sistemas de produção sem solo estabelecem a necessidade de uma maior 
produção literária com abordagens técnicas sobre o tema para uma assertiva 
instrução do público.
  Dentro deste cenário, construímos o ANUÁRIO BRASIL HIDROPONIA.

  Publicação pioneira com conteúdo aprofundado apresenta a cada ano 
novos enfoques com base na história, perspectivas, cenário, opiniões, relatos, 
tecnologias, avanços, levantamentos, dados do setor, informações anuais de 
desempenho a partir de análises de especialistas, enfoques dos diferentes 
segmentos envolvidos na cadeia produtiva e muito mais.

  Em um formato de coletânea anual, reúne informações valiosas para 
quem é pesquisador, produtor, fornecedor, investidor e outros interessados 
pelo setor.
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Cultivando negócios sustentáveis


