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REVISTA + WEBREVISTA + WEB
• Produção: IBRAVAG (Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola)
e SINDAG (Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola)
• Revista digital (revistaavag.com.br)
• Tiragem trimestral: 3.500 exemplares
• Distribuição da versão impressa:
Território Nacional
• Público-alvo: proprietários de aviões
agrícolas, pilotos, mecânicos da aviação,
fazendeiros, agricultores, universitários
dos cursos de agronomia (toda cadeia
do agronegócio,a comunidade voltada à
aviação agrícola mundial)
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A REVISTA AVIAÇÃO AGRÍCOLAA REVISTA AVIAÇÃO AGRÍCOLA
Nossa revista, Aviação Agrícola, 
especializada no assunto, cria do IBRAVAG, 
é um projeto do SINDAG, que conta com 
quase 90% das empresas do setor 
associadas. Está circulando desde 2018 e 
deixando muito mais que um rastro de 
informação: vem fazendo e provocando 
mudanças e crescimentos no segmento. 
Tem uma tiragem trimestral de 3.500 
exemplares, enviadas para: imprensa, 
faculdades, políticos e órgãos públicos; 
expositores do Congresso da Aviação 
Agrícola do Brasil, promovido pelo 
SINDAG, associados; proprietários de 
aviões agrícolas, proprietários de fazendas 
(operadores privados), pilotos e 
mecânicos de muitos estados brasileiros.
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Todo esse público forma uma cadeia enorme de profissionais, 
pois cada avião tem uma equipe em volta (agrônomos, pilo-
tos, mecânicos, técnicos agrícolas). E ainda, alunos e profes-
sores de faculdades de Agronomia e Aviação.
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Os eventos via web, como 
Congresso da Aviação Agrícola 
atingiram mais de 20 mil pessoas 
diretamente e as redes sociais do 
Sindag atingem mais de 100 mil 
pessoas atualmente.

Muitos foram os temas 
abordados e matérias 
desenvolvidas sobre o cenário 
nacional e internacional do 
agronegócio, em especial, da 
aviação agrícola brasileira. 
Temos buscado estimular nossos 
leitores a explorar e vivenciar 
suas experiências no meio, com 
informações atuais e de ponta, 
vislumbrando os melhores 
cenários possíveis.
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Esse é o momento de promover discussões e mostrar-se 
com novas ideias e soluções, buscando um destaque ainda 

maior para sua empresa!

Venha fazer parte dessa vitrine: anuncie na Revista Aviação 
Agrícola, agora também na versão digital. O mundo quer 

conhecer sua empresa e seus produtos!
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VALORES E CONDIÇÕES
DE INVESTIMENTO

VALORES E CONDIÇÕES
DE INVESTIMENTO

CONTRA-CAPA
1 edição
4 edições

SEGUNDA E ÚLTIMA PÁGINA
1 edição
4 edições

PÁGINA INTERNA
1 edição
4 edições
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4 edições
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1 edição
4 edições

R$ 9.000,00
R$ 7.200,00 (cada)
R$ 9.000,00
R$ 7.200,00 (cada)

R$ 6.800,00
R$ 5.400,00 (cada)
R$ 6.800,00
R$ 5.400,00 (cada)

R$ 3.800,00
R$ 3.000,00 (cada)
R$ 3.800,00
R$ 3.000,00 (cada)

R$ 2.400,00
R$ 1.800,00 (cada)
R$ 2.400,00
R$ 1.800,00 (cada)

R$ 1.200,00
R$ 960,00 (cada)
R$ 1.200,00
R$ 960,00 (cada)

MEIA PÁGINA
1 edição
4 edições

RODAPÉ
1 edição
4 edições
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Rosiléia Fernandes (Depto. Comercial)
comercial@revistaavag.com.br

+55 51 99812 1961
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