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NEWSLAB - PERFIL

A Revista Newslab é uma publicação
bimestral direcionada ao setor de
laboratórios de análises e patologias
clínicas, bancos de sangue, biologia
molecular, genética citologia anatomia
patológica,
biomedicina,
bioquímica,
farmácia, faculdades de medicina e
centros de pesquisa. A revista traz,
tanto as novidades do mercado em
equipamentos e serviços, como também
notícias e movimentações relacionadas à
pesquisa e ao meio acadêmico-cientifico.

VALOR DOS ANÚNCIOS
1ª Capa - R$ 23.450,00
4ª Capa - R$ 9.500,00
2ª Capa - R$ 7.500,00
3ª Capa - R$ 7.000,00
Pg. Dupla - R$ 9.000,00
1 Página - R$ 4.800,00
½ Página - R$ 3.600,00
INTEGRADA
CIN COMUNICAÇÃO
NEWSLAB

PÚBLICO-ALVO

Hematologistas, biomédicos, patologistas, farmacêuticos, biólogos, bioquímicos, pesquisadores e
acadêmicos de instituições públicas e privadas

PAPEL

Capa: Couché brilho 250gr
Miolo: Couché fosco 115gr

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PARA ENVIO DOS ANÚNCIOS
Arquivo fechado, CMYK em 300DPIs
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TIRAGEM

Oferecemos nosso banco de
dados de e-mails, composto
por mais de 20 mil leitores
qualificados. Consulte-nos
para mais informações.

Bimestral

PERIODICIDADE

MAIL MARKETING

A revista é impressa e digital, compartilhada via
newsletter para 20 mil leitores qualificados e
também em nossas redes sociais.

EDITORIAS

• Agenda
• Artigos
• Informe científico
• Informe de mercado
• Notícias
• Entrevista
• Analogias de medicina

• 12 mil exemplares
• Leitores por edição: 60 mil (baseado

em pesquisa realizada que cada revista
é lida em média por cinco pessoas)
• Versões digitais também disponíveis
no site e em formato para tablets e
smartphones
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