
Informação confiável para tratar o 
diabetes. 



LETÍCIA MARTINS
Sócia-fundadora
Jornalista com 15 anos de experiência, 
sendo dez deles na área de diabetes. 
Pós-graduada em Comportamento
Organizacional e Gestão de Pessoas e 
especialista em marketing digital. Foi
editora da revista Vida Saudável & 
Diabetes (2012-2015) e criou em 2016 
a revista Momento Diabetes.

BIANCA FIORI
Sócia-fundadora
Jornalista e criadora do blog 
“MãeratonistaDiabética”, que 
tem como objetivo incentivar
pessoas com diabetes a terem
uma qualidade de vida melhor
por meio da prática de 
esportes. Tem diabetes tipo 1 
há mais de 20 anos e usa
bomba de infusão de insulina.

Quem Somos
Em julho de 2016, as jornalistas Letícia Martins e Bianca Fiori criaram o site 
WWW.MOMENTODIABETES.COM.BR com o objetivo de levar informação confiável e útil para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas com diabetes e ajudar na prevenção de novos casos.



5 anos de história!

Quatro meses depois,   
nascia a primeira revista 

IMPRESSA!

Hoje já estamos na 28ª 
edição e com versão 

digital!

Quem Somos



Mais sobre a Revista

✓ São mais de 50 páginas de conteúdo;

✓ 12 receitas por edição, todas com informações 

nutricionais calculadas por porção;

✓ 5 mil exemplares impressos por edição;

✓ 1.500 assinantes;

✓ Vendida na loja virtual da Momento Diabetes e farmácias 

parceiras,

✓ Vendida em mais de 50 bancas físicas de jornal;

✓ Vendida em 05 bancas digitais, entre elas a GoRead, 

maior no segmento.



Sampling

Oportunidade de encartar uma 
de amostra de seu produto e 
fazer ações "casadas" que 
reforçam ainda mais a sua 
marca.

Encarte + anúncio ou encarte + 
publi editorial.

Distribuição física para o mailing 
de mais de 1,5 mil assinantes e 
influenciadores. 

3.500 exemplares em bancas de 
jornais e supermercados.
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SEXO:

Faixa etária:

1. ENTRE 51 A 60ANOS

2. ACIMA DE 61ANOS

3. ENTRE 41 E 50ANOS

4. ENTRE 31 E 40ANOS

5. ENTRE 21 E 30ANOS

6. MENORES DE 20ANOS

Tipo de diabetes:

1. DIABETES TIPO2

2. DIABETES TIPO1

3. NÃO SABE QUALTIPO DE  

DIABETESTEM

4. NÃO POSSUI DIABETES,MAS  

TEM ALGUM PARENTE  

PRÓXIMO COM TIPO1

ESTADO ONDE  

MORA:

Público da Revista



A reportagem “Socorro a glicemia caiu”, publicada 

na 15ª edição da revista Momento Diabetes, ganhou 

o 2º LUGAR no Prêmio  SBD Imprensa.

A premiação aconteceu dia 18/10/2019 durante o 

XXII Congresso da Sociedade Brasileira de 

Diabetes em Natal (RN).

A diretora de redação Letícia Martins, sócia-

fundadora da revista Momento Diabetes, é a autora 

da reportagem e dedicou o prêmio a cada um dos  

leitores.

Premiação da Revista



Empresas Parceiras
Empresas que patrocinam ou já patrocinaram a revista Momento Diabetes:

NUTRICARE



Além do site e da revista, a Momento Diabetes é atuante nas redes sociais, aplicativos de 
mensagens, canais de vídeos e eventos. Confira:

Presença Digital

ACESSE 
LINKT.REE/MOMENTODIABETES

30 mil seguidores

17,6 mil seguidores

3 mil membros

967 membros

1,67 mil inscritos

10 mil leads



Eventos online e ao vivo
Em 2020, a Momento Diabetes realizou a 1ª Jornada Online de Educação em 

Diabetes, que recebeu 8.593 inscritos e teve uma grande audiência do início 

ao fim, contando com 5.895 participantes. O primeiro evento de 2021 será em abril.

72% de 

participação

Diabetes e a 

Saúde da Mulher 

Alimentação, 

Atividade física 

e Tecnologias

96% de 

participação

46% de 

participação

Pré-diabetes, 

Diabetes tipo 2 e 

Obesidade

55% de 

participação

Universo da 

Criança com 

Diabetes + ISPAD

44% de 

participação

48% de 

participação

Dia Mundial do 

Diabetes

Cuidando do 

diabetes nas 

férias e festas

www.momentodiabetes.com.br/jornada-diabetes/



Eventos online e ao vivo



5 anos de história!

Em agosto de 2021, completaremos 
5 anos de história e queremos você 
e sua empresa com a gente nessa 
missão de levar informação 
confiável para pessoas com 
diabetes.

Faça Parte

Confira como!



Próximos Eventos da Jornada Online de
Educação em Diabetes

OS EVENTOS serão transmitidos 
pela plataforma webinarjam, com 

palestras educativas, sorteio, 
certificado, venda de produtos e 

muito mais!

Confira o mídia kit 
específico da Jornada 

Online!

JORNADA ONLNE 2021 

№ Tema Data EXPECTATIVA 

DE PÚBLICO 

01 Alimentação & Diabetes 17/04/2021 1.583 

02 Tecnologia e Diabetes (Novidades do ATTD) 26/06/2021 1.000 

 

03 Diabetes e a Saúde da Mulher 21/08/2021 1.000 

 

04 Doenças Cardiovasculares, Diabetes e Obesidade 23/10/2021 1.000 

 

05 Férias: Como cuidar da criança com diabetes 04/12/2021 1.000 

 

EXPECTATIVA DE PÚBLICO                     5.000 

 

855



Empresas que já garantiram a vaga na Jornada 
Online de Educação em Diabetes 2021

PATROCINADORES

REALIZAÇÃO

WWW.MOMENTODIABETES.COM.BR/JORNADA-DIABETES

APOIO:



Publieditorial na revista
Página Simples 

Revista Impressa

Revista Digital

O publieditorial é um texto escrito pela equipe da Momento 
Diabetes com a orientação do cliente. No texto, podemos 
colocar um QR Code redirecionando os leitores para o site ou 
rede social do cliente. 

O QR Code facilita 
para quem está 
lendo a revista 
impressa fazer o 
escaneamento 
pelo celular.

Na versão digital, o QR Code fica clicável, 

facilitando o acesso com um simples clique.



Página Dupla 

QR code
para 

aplicativo

Neste publieditorial produzido 
pela Momento Diabetes, 
utilizamos um QR Code
redirecionando para o link de 
download do aplicativo.

Publieditorial na revista



Anúncios na revista

Os anúncios na revista impressa 
também podem ter o QR Code. 

Na versão digital, eles terão 
hiperlinks para redirecionar para a 

página indicada pelo cliente.



Homepage – banner de destaque
Banner 
rotativo

Banner 
rotativoBanner 

rotativo

www.momentodiabetes.com.br

O site da Momento Diabetes 
tem uma área de banner 
rotativo para dar destaque às 
principais notícias.



Homepage – Full Banner

Full 
Banner

Full 
Banner

Os banners no site da Momento Diabetes podem 
ser direcionados para a página do cliente.



Site

www.momentodiabetes.com.br



Posts nas redes 
sociais
No Instagram, podemos colocar uma
mensagem de texto convidando as 
pessoas para acessar o Facebook da 
campanha do cliente. “Saiba mais
pelo link da BIO”.

Colocaremos o link de destino no 
nosso linktr.ee/MomentoDiabetes
durante todo o tempo do contrato.

https://l.instagram.com/?u=https://linktr.ee/MomentoDiabetes&e=ATNVAhHU4N2BDKN8Ce7X9Z1ipQDM32mcQLf90P4BYdh_etlmnuDQ4g7MfqsaxqHy0YjEvQA7Gx-TW_yRYqp4PW4RN-nESPXukRKmmng&s=1
https://l.instagram.com/?u=https://linktr.ee/MomentoDiabetes&e=ATNVAhHU4N2BDKN8Ce7X9Z1ipQDM32mcQLf90P4BYdh_etlmnuDQ4g7MfqsaxqHy0YjEvQA7Gx-TW_yRYqp4PW4RN-nESPXukRKmmng&s=1


Instagram



Instagram
As redes sociais da Momento 
Diabetes são atualizadas 
diariamente, com pelo menos 
02 posts no feed e 05 stories.

Os temas variam em:
• Alimentação e receitas
• Tratamento e Mitos do diabetes
• Lives
• Atividade física
• Direito das pessoas com 

diabetes
• Depoimentos.



Instagram



Instagram



Stories
Além dos posts no feed do Instagram, 
também repercurtimos o assunto nos
stories e colocamos um “Arraste para 
cima” para que as pessoas possam
acessar a página do cliente.

+ de 28,1 mil 
seguidores

+ de 17 mil 
seguidores



Instagram



Lives
Durante as lives, nossa 
equipe coloca no chat do 
Instagram, Facebook ou 
Youtube o link para acesso 
ao site do cliente.



Instagram



Facebook



Facebook



Facebook



Facebook



Youtube



Youtube



Youtube



E-mailmarketing

Dados técnicos:
1. Distribuição: nacional

2. Base de e-mail: 10 mil

Fechamento arquivo:
1. Fechar arquivo imagem emPDF.

2. Padrão de cor:RGB

3. Resolução:72dpi

4. Ou códigohtml

5. Enviar material para: 

bianca@momentodiabetes.com.br

mailto:bianca@momentodiabetes.com.br


Contamos com 
um mailing de 
mais de 10 mil 
contatos válidos.

E-mailmarketing



Mobile

Contamos com cerca de 
3.000 membros nos
grupos de WhatsApp, 
além de 800 participantes
no Telegram.

Enviamos mensagens
pelo menos três vezes por 
semana com dicas de 
eventos e saúde. 

A mensagem é 
acompanhada por texto
com link + imagem, 
conforme exemplos ao
lado. 



Depoimentos



Depoimentos



Obs: acréscimo de 7,34% 
referente aos tributos.

ATIVIDADE TIPO PERÍODO PREÇO UNITÁRIO
Anúncio de página dupla na revista Impresso/Digital Bimestral R$ 17.400,00

Anúncio de página simples na revista Impresso/Digital Bimestral R$ 9.000,00

Anúncio de 1/2 página na revista Impresso/Digital Bimestral R$ 4.800,00

Anúncio de 1/3 página na revista Impresso/Digital Bimestral R$ 2.400,00

Publieditorial na revista – página dupla Impresso/Digital Bimestral R$ 17.640,00

Publieditorial na Revista – página simples Impresso/Digital Bimestral R$ 10.080,00

Banner de destaque na homepage Online Mensal R$ 2.640,00

Banner full na homepage Online Mensal R$ 1.440,00

Banner quadrado na homepage Online Mensal R$ 600,00

Banner de destaque na loja Online Mensal R$ 1.440,00

Banner quadrado na loja Online Mensal R$ 360,00

Story no Instagram Online 01 post R$ 480,00

Post no Feed do Instagram e Facebook Online 01 post R$ 300,00

E-mail marketing Digital 01 disparo R$ 1.200,00

Encarte (Sampling) Impresso 01 anexo R$ 3.600,00

Live de 60 minutos no Instagram ou YouTube Online 01 live R$ 1.200,00

Evento Online - Webinarjam - Palestra de 10 minutos Online Por evento R$ 3.600,00

Evento Online - Webinarjam - Vídeo de 01 minuto Online Por evento R$ 2.400,00

Evento Online - EXCLUSIVO - Webnarjam - 1 hora Online Por evento R$ 6.000,00

Post no WhatsApp e Telegram Digital 01 disparo R$ 1.200,00

Produção de vídeo no YouTube Online 01 vídeo R$ 6.000,00

Anúncio na capa Online Bimestral R$ 16.200,00

TABELA DE PREÇO DA MOMENTO DIABETES 2021



Junte-se a nós

Se você acredita que 
informação de qualidade 
pode mudar a vida de 
pessoas com doenças 
crônicas, como o 
diabetes, então esta 
causa também é sua.

Letícia Martins
Diretora de Redação
leticia@momentodiabetes.com.br
(11) 98815-1735

Bianca Fiori
Diretora de Novos Negócios
bianca@momentodiabetes.com.br
(11) 99306-8585


