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A SOGESP

Com quem falamos
+ de 6mil associados Obstetras e Ginecologistas

98% dos associados são de São Paulo

Destaques
 � Maior associação de GO do Brasil

 � Reconhecimento pela categoria

 � Mais de 30 anos de existência

Como falamos
Através da Revista SOGESP, Portal SOGESP, e-mail mkt e Revista Mulher SOGESP

A Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo apoia 

e trabalha pela união da categoria através de informação, aprimoramento 

científico e valorização profissional.



Revista SOGESP

Características:
60 páginas no formato 

fechado 21cm x 28cm 

/ couché brilho 90g no 

miolo e 250g na capa.

Acabamento: 

laminação brilho BOPP 

e hotstamping (capa) e 

colagem PUR.

Há mais de 18 anos de existência, a revista SOGESP 

é moderna, com conteúdo abrangente, reportagens 

pertinentes e atuais;

A comissão editorial da SOGESP busca trazer o 

que há de novo na medicina, novidades e assuntos 

abordados pelos obstetras e ginecologistas.

A revista também é disponibilzadas na versão 

online para os associados.

Especificações técnicas:
 � Arquivos formato PDF

 � Uma página: 21x28 (L.A)

 � Meia página: 21x14 (LxA)

 � 300 DPI

 � Marca de corte 

 � Sangria de 0,5cm

Formato 1 edição 2 edições 3 edições

Página dupla R$ 13.650,00  R$ 23.940,00  R$ 32.970,00 

01 página R$ 8.400,00  R$ 13.965,00  R$ 19.215,00 

1/2 página R$ 4.725,00  R$ 7.980,00  R$ 10.920,00 

2ª ou 3ª página R$ 9.450,00  R$ 16.905,00  R$ 23.330,00 

4ª capa R$ 14.175,00  R$ 25.935,00  R$ 34.700,00 



A revista Mulher SOGESP foi 

criada especialmente para 

as pacientes dos associados. 

Enquanto espera sua 

consulta, poderão ter acesso 

a conteúdos que privilegia 

qualidade de vida, bem-estar e 

saúde feminina, com temáticas 

atuais e dicas de renomados 

especialistas. Além de seções 

de cultura, gastronomia, turismo 

e voluntariado. As edições 

ficam disponíveis em versão 

online através do site  

https://www.sogesp.com.br/canal-

saude-mulher/revista-mulher-sogesp/.

Revista Mulher SOGESP

Formato 1 edição 2 edições 3 edições

Página dupla R$ 13.650,00  R$ 23.940,00  R$ 32.970,00 

01 página R$ 8.400,00  R$ 13.965,00  R$ 19.215,00 

1/2 página R$ 4.725,00  R$ 7.980,00  R$ 10.920,00 

2ª ou 3ª página R$ 9.450,00  R$ 16.905,00  R$ 23.330,00 

4ª capa R$ 14.175,00  R$ 25.935,00  R$ 34.700,00 

*Não é permitida a veiculação de propaganda de medicamentos, sejam eles isentos ou não de prescrição médica.

Características: 
36 páginas no formato 

fechado 17cm x 21cm / 

couché brilho 120g no 

miolo e 300g na capa.

Acabamento: Verniz 

localizado (capa) e 

lombada quadrada. Especificações técnicas:

 � Arquivos formato PDF

 � Uma página: 21x28 (L.A)

 � Meia página: 21x14 (LxA)

 � 300 DPI

 � Marca de corte 

 � Sangria de 0,5cm

https://www.sogesp.com.br/canal-saude-mulher/revista-mulher-sogesp/
https://www.sogesp.com.br/canal-saude-mulher/revista-mulher-sogesp/


Fechamento 

REVISTAS SOGESP
Portal SOGESP

Periodicidade: Trimestral

Tiragem: 6.000

Distribuição: Nacional

Edições e envios de anúncios: 
Edição 141:  Jan/Fev/Mar – 15/01

Edição 142:  Abr/Mai/Jun – 01/04

Edição 143:  Jul/Ago/Set – 01/07

Edição 144:  Out/Nov/Dez – 01/10

O Portal SOGESP apresenta novidades 

científicas, Recomendações SOGESP, 

informações sobre eventos da 

especialidade, conteúdos dos Congressos 

SOGESP e muito mais. O site é uma área 

voltada para a Obstetrícia e Ginecologia e 

possui formato de fácil navegação. Também 

tem uma área voltada ao publico feminino, 

o Canal Saúde Mulher, que dispõe de 

informações e vídeos dedicado à saúde e 

qualidade de vida das mulheres.

Banner Home Valor

1 mês de permanência R$ 2.050,00 

3 meses de permanência R$ 4.100,00 

6 meses de permanência R$ 6.830,00 

Agenda de Eventos Valor

1 mês de permanência R$ 1.435,00 

3 meses de permanência R$ 2.870,00 

6 meses de permanência R$ 4.780,00 

O banner patrocinado poderá aparecer abaixo de cada sessão da 

home e deve ser de cunho institucional. O mesmo poderá ter 

um link de redirecionamento.

Dimensões: 1256px X 195px (LxA)



PODCAST 

SOGESP

Canal referência em informação 
sobre a saúde da mulher 

Cota de Patrocínio: 
 � R$ 150.000,00 

 � Assinatura de oferecimento na locução do 
episódio + logo institucional nas divulgações. 

 � 40 episódios, durante 10 meses. 

 � Patrocínio não exclusivo de até 2 empresas.

Público: Mulheres de diversas  

idades e classes sociais. 

Formato: perguntas e respostas  

de médicos ginecologistas e obstetras. 

Curadoria de conteúdo: Exclusiva do 

Departamento Científico da SOGESP. 

Quantidade de inserções: 40 

Período: 10 meses

Frequência: Semanal

Veículos: Spotify, Deezer, Apple Podcast

https://www.deezer.com/br/show/1078972
https://open.spotify.com/show/1WQwQQ6M6WarxIrtpGB8KI
https://podcasts.apple.com/br/podcast/podcast-sa%C3%BAde-mulher-sogesp/id1508015912


CONTATO
(11) 3884-7100

comercial@sogesp.org.br

adm@sogesp.org.br 

mailto:comercial@sogesp.org.br
mailto:adm@sogesp.org.br
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