


Brasil: um destino cada vez mais atraente  
  
Maior país da América Latina, o Brasil tem estado cada vez mais sob os 
holofotes do mundo, principalmente após ter sediado os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos de 2016. Milhões de turistas do mundo inteiro se encantam 
cada vez mais com as vastas belezas naturais e a riqueza da diversidade 
cultural desse País espalhadas por seus 27 Estados, formando uma nação 
de dimensões continentais. 
  
Quinto país mais populoso e abrigando a terceira maior Bolsa de Valores do 
mundo, o Brasil é o maior parceiro latino-americano da Inglaterra, o que faz 
com que muitos executivos ingleses viajem ao país frequentemente, 
favorecendo o intercâmbio comercial e cultural entre ambos. 
  
Devido a esse fato e somado ao significativo número de brasileiros que hoje 
vivem e trabalham no Reino Unido, de algum tempo para cá, houve um 
aumento de demanda no mercado britânico por publicações de estilo de 
vida contemporânea que reforcem os laços brasileiros e ingleses, e 
espelhem o melhor que a multicultural sociedade brasileira tem a oferecer 
à comunidade internacional. Foi para suprir essa necessidade que, em abril 
de 2016, foi lançada a Bossa Brazil Magazine - BBMag. 



Sobre a BBMag – Bossa Brazil Magazine 
 
Bossa Brazil Magazine (BBMag) é a única publicação bilíngue anglo-brasileira semestral 
em Londres especializada em estilo de vida brasileiro, com distribuição gratuita. 
Promovemos um Brasil positivo como uma nação moderna com gente inteligente e 
criativa, destinos turísticos maravilhosos e uma cultura rica e única.   
  
Através da promoção da cultura brasileira, a BBMag estimula o interesse dos ingleses 
pelo Brasil, cobrindo setores importantes para os brasileiros, britânicos e as 
comunidades internacionais no Reino Unido. 
  
A BBMag oferece um jornalismo de qualidade, que sai do lugar-comum das 
tradicionais publicações sobre estilo de vida do Brasil contemporâneo, gerando um 
constante feedback sobre os artigos e as questões que aborda nas suas versões 
impressas e digitais. A revista é um título interativo, representando, reportando e 
refletindo os anseios de seus leitores, e, por isso, vem ganhando cada vez mais leitores 
no Reino Unido. 
  
  
Sobre a Bossa Brazil 
 
Bossa Brazil é uma agência internacional de promoção do Brasil que atua há quase 20 
anos nos segmentos de marketing, relações públicas, viagens, turismo, eventos e 
promoção, divulgando o Brasil e a cultura brasileira na Inglaterra e na Europa.  
 
A empresa tem como marca a paixão, o estilo, e o talento das raízes brasileiras – 
atributos bem simbolizados pelo significado do termo “bossa”. É a Bossa Brazil que 
cria, produz e promove a BBMag. 



Bossa Brazil 
Essa é a razão de sermos 

O que é Bossa? 
 
Bossa significa “fazer as coisas de maneira 
instintiva, com charme inato e talento 
natural” – e é assim que trabalhamos.  
 
É um termo com uma rica história, 
primeiramente referindo-se a qualquer nova 
tendência ou moda no meio artístico da 
cultura de praia nos idos de 1950 no Rio de 
Janeiro, antes de associar seu nome ao estilo 
de música brasileira, Bossa-Nova, que é uma 
fusão de samba e jazz.  
 
Na Bossa Brazil, trazemos o talento, o charme 
e o mais importante: a paixão pelos serviços 
que brindamos aos nossos clientes 



Por que anunciar na BBMag? 
Porque é o meio de comunicação ideal para 
promover seus serviços para a comunidade 
brasileira e de língua portuguesa no Reino Unido e 
aos britânicos interessados no Brasil.  
  
Vantagens em se tornar anunciante da BBMag 
Oferecemos um desconto atrativo para anúncios 
em série, permitindo que você planeje seu 
orçamento para uma campanha forte e com grande 
visibilidade. Ao fechar um anúncio conosco, 
ofereceremos gratuitamente a reprodução do 
anúncio na seção de Classificados da revista (para 
anúncios de página inteira, dupla ou meia página) e 
banner de destaque, inclusão com visibilidade 
prioritária no BBMag  Diretório de Negócios, com 
descritivo de perfil como parceiro da revista, além 
de inclusão nas campanhas promocionais nas 
nossas mídias sociais. Desse modo, garantimos que 
o seu anúncio terá exposição máxima durante o 
período de vigência do anúncio. 
  
Somos Especialistas em Estilo de Vida Brasileiro 
É importante assegurar-se de que o seu negócio ou 
produto atinja diretamente a atenção das pessoas 
que o ajudarão a alcançar o êxito desejado. Se o seu 
negócio é no ramo de empresa aérea, arte ou 
centro de exposições, agência de viagem, 
restaurante e bar, organizador de festivais de 
música ou qualquer evento, você pode contar com 
a expertise da nossa equipe comercial para atingir 
seu público-alvo. 
  

Leitores Exclusivos 
A BBMag impressa atinge mais de 60 mil 
leitores, sendo 25% de brasileiros e 75% de 
britânicos e público internacional no Reino 
Unido, enquanto que a BBMag digital, através 
de campanhas nas mídias sociais, atinge mais 
de 800 mil pessoas no Reino Unido. 
  
BBMag Impressa 
A revista é impressa semestralmente (maio e 
novembro) tem uma tiragem de 20 mil 
exemplares por edição e distribuída 
gratuitamente em pontos e eventos 
estratégicos de Londres e do Reino Unido, 
como cafés, bares e restaurantes, centros de 
arte e exposições, agências de viagem, órgãos 
brasileiros de representação diplomática, 
teatros, eventos entre outros, assegurando 
grande visibilidade aos anunciantes.  
  
BBMag Digital 
Um site 100% interativo com todas as 
plataformas de mídias sociais onde, 
diariamente, são publicadas notícias referentes 
a acontecimentos relevantes no Brasil e no UK.  
  
BBMag Diretório de Negócios 
No site, você também encontra o BBMag 
Diretório de Negócios, uma ferramenta 
consolidada como uma referência de contatos 
de fornecedores de serviços e produtos em 
Londres. E o seu anúncio também estará aqui! 

Nossos preços são por inserção, por edição trimestral, o que significa que cada anúncio 
tem validade e circulação de seis meses. 



Perfil de Leitores & Circulação 

• Perfil de Idade – 85% entre 25-54 
• Leitores – 75% britânicos & 25% brasileiros vivendo no Reino Unido 
• Gênero – Masculino 48%, Feminino 52% 
• Perfil Demográfico – 49% AB (73% ABC) 
• Média de Renda Familiar – 49% acima de £80.000 por ano 

20.000 cópias impressas, com média de 
três leitores por revista, totalizando um 

público de mais de 60.000 

PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO: 
 
• 20% Cafés & Restaurantes localizados em toda Londres  
• 15% Centros de Artes & Exposições  
• 10% Teatros & Cinemas Independentes 
• 15% Agências de Viagens e Operadores  
• 14% Bares & Discotecas 
• 6%  Órgãos do Governo Brasileiro & Instituições  
• 5% Festivais e Shows ao vivo 
• 15% Outros incluindo:  

• Educacionais e de Artes & Organizações Culturais  
• Beneficentes 
• Shopping Centers 
• Serviços de Negócios (contadores, procuradores, 

advogados, serviços financeiros) 
• Centros Comunitários Locais em áreas multiculturais  
• Lojas de Discos Selecionadas 
• Bibliotecas 
• Livrarias 
• Supermercados 
• Hotéis 
• Salões de Beleza 

Se você quiser fazer parte de um dos nossos pontos de 
distribuição, por favor, entre em contato pelo email 
bbmag@bbmag.co.uk e enviaremos exemplares ao seu 
estabelecimento, sem custo. 

Fonte : VBRATA UK – Visit Brazil Travel Association (www.vbrata.org.uk), março 2016 



ANÚNCIOS ENVIADOS DIGITALMENTE 
Especificações Técnicas completas sob consulta. Os arquivos deverão ser enviados em pdf ou jpg com 300 dpi.  Material 
não digitalizado terá custo adicional. Opções de design disponíveis sob consulta.  

POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

Um mês antes da data de 
publicação 

PATROCÍNIOS 

Oportunidades de patrocínio estão disponíveis. 
Por favor, entre em contato conosco para 
informação adicional. 

ANÚNCIOS DIGITAIS 

Disponível sob consulta. Por  favor, entre 
em contato conosco para mais informações. 

PÁGINA 
DUPLA 

PÁGINA 
INTEIRA MEIA 

PÁGINA 

(L) 420 mm x (A) 297 mm  
com área de corte de  5 mm 

para cada lado  

(L) 210 mm x (A) 297 mm  
com área de corte de 5 cm 

para cada lado  

PÁGINA 
DUPLA 

(L) 210 mm x (A) 148 mm  
com área de corte de  5 mm 

para cada lado  

CLASSIFICADOS 

1/4 
(L) 90 mm x (A) 127 mm  

1/8 
(L) 90 mm  x (A) 60 mm  

1/16 
(L) 43 mm x (A) 62 mm  

Tabela de Formatos de Anúncios Para receber a 
lista de preços, 

enter em contato 
conosco! 

T: 020-7617 7284 (UK) 
       011-3230 7987 (BR) 
comercial@bbmag.co.uk 




