
Seu crescimento



Numa iniciativa pioneira no setor de insumos brasileiro, a já renomada  
Aditivos I Ingredientes, há 25 anos no mercado, lança a nova plataforma de comunicação  

Plant-Based BR. Atendendo à forte demanda das empresas da América Latina,  
Plant-Based BR chega para ser o maior hub de notícias sobre desenvolvimentos, lançamentos, 
pesquisas e investimentos do setor, além de vitrine para os principais players e suas inovações.

O melhor networking do setor

A maior plataforma de Plant-Based do Brasil

A fonte de informações mais confiável



Cenário Plant-Based

dos brasileiros reduziram o
consumo de carne*

consomem alternativas  
vegetais pelo menos  
3 vezes por semana*

*GFI Brasil e IBOPE, 2020 
**Indústria Plant Based no Brasil, Agência Euromonitor

incluem bebidas vegetais 
na dieta*

49%

39%

59%

U$ 82,8 milhões  
(R$ 418,7 milhões) 
de faturamento da 

indústria 
de Plant-Based,
alta de 69,6%**

U$ 131,8 milhões
(R$ 666,5 milhões)

é a projeção de 
faturamento para 

2025**



Plataforma

Acompanhando o crescimento do 
movimento Plant-Based  
que chegou ao Brasil, a  
Plant-Based BR traz uma  
plataforma completa  com os 
principais players do setor.

Plataforma Plant-Based BR

Revista

Plataforma

Newsletter

Instagram

Parceria com

Em breve muito mais!



Parceiro

Seguimos lado a lado com o GFI, premiada pelo quarto 
ano consecutivo com o selo de transparência GuideStar 
Platinum, reconhecida como uma das empresas mais 
transparentes do mundo. 

Em breve muito mais!

Juntos, buscamos trazer as melhores informações para 
a sua empresa!



Site

A plataforma Plant-Based BR 
permite interação rápida e  
descomplicada para os  
leitores e conta com diversos 
canais, páginas e ferramentas.
 
Esteja presente nas frentes 
digitais!

Banner Topo
1880px X 560px 

Valor: R$ 7.000,00

www.plantbasedbr.com

Abertura



Apareça em nossos canais e 
seja um dos principais players do mercado!

Banner Logo
400px x 175px 

Valor: R$ 3.200,00

Um Quadrante
600px x 500px

Valor: R$ 4.000,00 

Dois Quadrantes 
600px x 1000px

Valor: R$ 5.000,00 

Três Quadrantes
1800px x 500px

Valor: R$ 6.000,00 

Quatro Quadrantes 
1200px x 1000px
Valor: R$ 7.000,00 

Corpo

Destaque diferenciado e 
interativo para sua marca. 
Destaque seu logo, anuncie 
seus lançamentos e veicule 
seu vídeo institucional  nos 
quadrantes da plataforma 

• O combo de 
quadrantes será 
horizontal ou vertical, 
e a apresentação será 
randômica.

* Valores para contratação 
mensal

Novidade para seu 
anúncio.



Revista

Chegando para ser o principal veículo 
de conteúdo Plant-Based do mercado 
brasileiro, a publicação digital bimestral  
Plant-Based BR traz as notícias e 
inovações mais quentes do setor.
Confira nosso calendário editorial e garanta seu espaço.



Datas, Formatos e Valores

Página Dupla
4.961px x 3.307px 

1/2 Página
2.480px x 1.654px 

1/4 Página
2.480px x 827px 

Página Inteira
2.480px x 3.307px 

1/3 Vertical
827px x 3.307px 

1/3 Horizontal
2.480px x 1.063px 

1/6 Página
2.480px x 531px 

Colocações especiaiss
Capa 

Segunda Capa

Página 3

R$ 13.200
 

R$ 11.670
 

R$ 12.220

1 anúncio - 17.520 
3 anúncios - 12.270
6 anúncios - 10.520 

1 anúncio - 6.200 
3 anúncios - 4.340
6 anúncios - 3.720

1 anúncio - 3.950
3 anúncios - 2.770
6 anúncios - 2.370

1 anúncio - 10.950
3 anúncios - 7.670
6 anúncios - 6.570

1 anúncio - 4.500
3 anúncios - 3.150
6 anúncios - 2.700 

1 anúncio - 4.500
3 anúncios - 3.150
6 anúncios - 2.700

1 anúncio - 2.190
3  anúncios - 1.690
6 anúncios - 1.450

*valores unitários em reais

Calendário Editorial

Jan - Fev 
Mar

Abr - Mai 
Jun

Jul - Ago 
Set

Out - Nov 
Dez

Importância dos corantes em produtos plant-based - Parte 1

Queijos vegetais, mas não tofu!

Carnes alternativas, bem além das antigas proteínas de soja

Importância dos corantes em produtos plant-based - Parte 2
Condimentos e temperos: ingredientes incontornáveis

Desafios sensoriais

Tecnologias para plant-based

Plant-based ultraprocessados ou clean label

Peixes & Frutos do mar que nunca viram água

20
23



Seu anúncio na nossa matéria

Aproveite as oportunidades de nosso calendário editorial e posicione 
o seu conteúdo de maneira estratégica visando ainda maior resultado.

Box na matéria: Branded Content

O seu ingrediente é a nossa matéria.  
Você escolhe o número de páginas e, nelas,  

discorre sobre suas inovações, investimentos,  
novidades referentes ao tema.

No decorrer da matéria principal, sua empresa 
aparece em box com anúncio proprietário.  

Ao longo da leitura, o seu highlight em espaço 
exclusivo.

Valor Caracteres

1 página R$ 5.475,00 2.550*

2 páginas R$ 10.950,00 5.100

4 páginas R$ 17.520,00 10.200

6 páginas R$ 28.470,00 15.300

  Valor Medida

1/2 página R$ 6.200,00 2.480px x 1.654px

1/3 horizontal R$ 4.500,00 2.480px x 1.063px

1/4 página R$ 3.950,00 2.480px x 827px

1/6 página R$ 2.190,00 2.480px x 531px

Cada imagem é 500 caracteres
*Caracteres com espaço



Seu crescimentoNewsletter

Branded content 
700px x 400px

Valor: R$ 4.000,00 

Banner 
350px x 300px

Valor: R$ 3.000,00 

Notícias
350px x 300px

Valor: R$ 2.500,00 

Apareça em nossa News e
seja visto pelos principais 

players do mercado!

A Newsletter  
Plant-Based BR é  
novidade na plataforma.  
É uma ferramenta ágil e 
eficaz de pulverizar o seu 
negócio. 
Aqui, vamos além da marca 
e trazemos sua notícia em 
forma de conteúdo atual e 
moderno. 
 
• 4 edições/mês  
(às Terças-feiras) 
48 edições/ano 
 
• Envio para mailing com 
mais de 55 mil contatos 
ativos

Branded Content



Top of Mind

TOP
OF MIND

2021
BR

1a EdiçãoO Top of Mind 2021 aconteceu e foi um sucesso! 

E por isso, aguardem o Top of Mind 2022,  
contando com a participação de grandes empresas 
que contribuem com grande peso no mercado,  
trazendo soluções inovadoras à base de plantas. 
 
A Plant-Based BR traz pra você as melhores 
novidades do mercado Plant-Based, e você vota em 
qual empresa vem à sua mente quando se trata de 
alimentação Plant-Based.



Instagram

A plataforma Plant-Based BR 
está presente no Instagram 
para garantir que o seu 
produto seja visto pelos 
consumidores e profissionais 
do setor, trazendo também as  
novidades e curiosidades do 
movimento Plant-Based.

@plataformaplantbasedbr



Contato: jean-pierre@insumos.com.br +55 11 99834-5079

www.plantbasedbr.com.br

@plataformaplantbasedbr


