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a maior autoridade em ingredientes alimentícios
A revista FiB - Food Ingredients Brasil - é a mais influente
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publicação para a indústria de ingredientes alimentícios.
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fissionais do setor notícias, artigos e reportagens de real
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sua participação nestes eventos de maior importância do

samento de alimentos e bebidas.

setor alimentício da América Latina e o seu anúncio nos

Uma das edições de destaque da revista FiB é o seu Guia

Catálogos Oficiais, destacando assim sua empresa nos

de Fornecedores para o setor alimentício e de bebidas.

eventos e, consequentemente, no mercado de ingredientes

Trata-se de uma publicação anual composta por duas

alimentícios.

listagens, sendo que uma contém a relação completa
de ingredientes, aditivos e matérias-primas, e a outra uma
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relação completa de insumos, equipamentos e serviços
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através de anúncio, reportagem ou artigo especial, você

fornecedores (fabricantes, distribuidores ou representan-

pode solicitar o reprint, sob medida, desse material e usá-

tes) de cada um dos produtos. Ao final, é apresentada

lo para promoção de suas vendas e marketing. Para mais

uma listagem contendo os dados completos das empresas
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mencionadas nas relações anteriores, incluindo razão

departamento de produção.
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tidas, bem como o seu diversificado calendário editorial,

Insira o seu folheto ou catálogo promocional na revista
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A revista FiB é o órgão oficial de divulgação e promoção

Promova a marca da sua empresa ou do seu produto em

da feira Fi South America, realizada a cada ano par, e do
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PERFIL DO LEITOR
A revista Food Ingredients Brasil é uma publicação trimestral, com circulação de 8.000 exemplares. Sua distribuição é
gratuita para todos os profissionais qualificados que trabalham na indústria de alimentos no Brasil e no Mercosul. Para
os profissionais que não preenchem os requisitos para receber uma assinatura gratuita, a revista Food Ingredients
Brasil oferece a possibilidade de receber essa ferramenta de trabalho por assinatura paga, sendo o valor da mesma de
R$ 120,00 reais por ano, para as quatro edições anuais.
Com uma média estimada de três leitores por cópia, o universo global de leitores eleva-se a cerca de 24.000 pessoas.
Cerca de 800 revistas são enviadas para os maiores processadores de alimentos e bebidas da Argentina, Chile e Uruguai.

Onde estão nossos leitores?

Quem são nossos leitores?
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Calendário Editorial
EDIÇÃO 40 - JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO 2017

EDIÇÃO 41 - ABRIL - MAIO- JUNHO 2017
• Especial Pré-Show FiSA

• Especial: Guia de Fornecedores,
listagem por produtos e por empresas

• Entrevista: UBM
• Dossiê: Proteínas de soro de leite.

• Entrevista: CP Kelco

• Empresa alimentícia em destaque: ICL Brasil

• Dossiê: Espessantes

• Artigo especial: Agar - Gelificante natural com
múltiplas aplicações

• Empresa alimentícia em destaque: Albion

JULHO-AGOSTO 2017

• Artigo complementar: Alimentos enriquecidos
com ácido linoleico conjugado

EDIÇÃO 42 - SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO 2017

(SOMENTE PARA EXPOSITORES DA FEIRA).

• Especial Pós-Show FiSA
• Entrevista: Sooro
• Dossiê: Conservantes /e/ Ingredientes enriquecedores para panificação.
• Empresa alimentícia em destaque: QuimicAmtex,
• Artigos especiais - A tecnologia da microencapsulação de ingredients
• Artigos especiais

CATÁLOGO OFICIAL DA Fi
SOUTH AMERICA 2017

• - A tecnologia da microencapsulação de ingredients
• -Especiarias - Sabor com propriedades multifuncionais
• Artigos complementares
- Sorgo - Características tecnológicas e nutricionai
- O crescente mercado dos superfoods
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• Os arquivos devem ter 300 dpi’s em
100% do formato a ser utilizado.
• Devem estar no formato CMYK.
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ESPECIFICAÇÕES
PARA ARQUIVOS
DIGITAIS:

• Podem ser enviados nas exten- sões:
.pdf*, .tif, .eps, .jpg ou .psd. * deverão
ser exportados em PDF/X1-a
• Todo arquivo deverá ser acompanhado de prova de cores. Anúncios enviados sem provas poderão
ter variações e não poderemos garantir a acuidade das cores.
• Arquivos menores que 20MB podem ser enviados por e-mail. Arquivos maiores podem ser enviados
em mídia física (CD ou DVD).
• O formato de corte da revista é
21 x 28cm e deverá ser deixado
uma margem de 1cm em toda a
volta sem textos ou imagens importantes (área útil de 19 x 26cm)
e, no caso de anúncios com sangria, exceder o fundo em 0,5cm
em toda a volta (área com sangria
22 x 29cm).
Enviar o material para:
Food Ingredients Brasil
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tati@revista-fi.com
tatiane@insumos.com.br

1/2 Página

1/3 Página

Para inserção de encartes, reprints
e espaços especiais, contate nosso
departamento de vendas:
+ 55 11 5524-6931
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Food Ingredients South America 2017
22 à 24 de Agosto
Transamérica Expo Center

