
Revista INFORMATION MANAGEMENT: Publicação referência na geração e disseminação de conhecimento 
para profissionais e empresas que necessitam transformar INFORMAÇÃO em NEGÓCIOS e RESULTADOS.

Há 15 anos a revista INFORMATION MANAGEMENT vem levando  para os profissionais da informação, 
conteúdos  relevantes sobre as tecnologias que estão contribuindo para o gerenciamento inteligente das 
informações e na transformação digital das organizações. A revista ajuda os profissionais da informação 
a lidarem com o crescente volume de dados e informações que necessitam administrar diariamente.

Um time multidisciplinar envolvendo: consultores, executivos, líderes, jornalistas, professores e pesquisadores 
está na base da produção do conhecimento divulgado BIMESTRALMENTE na revista.

IMPORTANTE: Conheça o perfil da distribuição:CRONOGRAMA

ESPAÇOS
COMERCIAIS

ANUNCIE E TORNE SUA MARCA REFERÊNCIA NO MERCADO

Envio BIMESTRAL 
para 18 mil assinantes

        A Revista Information Management agora é       
    MENSAL E DIGITAL

O mundo evoluiu para o digital. Tudo agora é digital: nosso dinheiro, a compra de ingressos 
para o cinema e teatro, reservar hotel, fazer check in, contratar uma corrida de táxi, abrir 
conta em banco, ler um livro, enfim, ser digital é ser mais rápido, mais flexível, mais 
abrangente.  

Por estes motivos, a revista Information Management agora também é Digital e  mais do 
que isto, ela passou a ser Mensal.
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Go to
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Todos os anúncios 
terão um link 

para o site

Por Região Por cargoCronograma

Envio mensal

18 Mil

21 x 28 cm
R$ 850,00

01 página

42 x 28 cm
R$ 1.250,00

Página       Dupla

Espaços Comerciais

possuem um link  
para o site da empresa.

+ Interatividade

Envio da 
Arte Digital

Dia 
20 do Mês

Envio aos 
Assinantes

Dia 
25 do Mês

Envio da 
Arte Digital

Dia 
20 do Mês

Envio aos 
Assinantes

Dia 
25 do Mês

Anuncie e Torne sua Marca Referência no Mercado

Information Management
2019

Edição Envio da arte digital Data de circulação

Fevereiro Dia 20 Dia 25

Abril Dia 20 Dia 25

Junho Dia 20 Dia 25

Agosto Dia 20 Dia 25

Outubro Dia 20 Dia 25

Dezembro Dia 10 Dia 15

Go to 
Site

Todos os anúncios 
possuem um link 
para o site da  
empresa

01 página 21x28cm
R$ 850,00

Página dupla 42x28cm
R$ 1.250,00

https://iima.com.br

