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EM 2015

A MELHOR REVISTA SEGMENTADA

Somos 
vencedores 
do prêmio 
Marketing 
Best 2013

Em 2014, ganhamos 
também o prêmio Veículos 
de Comunicação, 
na categoria Revista 
Segmentada

quem
somos

Queremos expandir a nossa marca sem abrir 
mão dos nossos valores e crenças, base da 
credibilidade, conquistada nestes 46 anos 
de vida e muito trabalho. Sempre oferecendo 
soluções, proporcionando reflexão e a troca de 
experiência para mães e pais, nas mais diversas 
plataformas. Seja no meio que for e na forma 
que for, acreditamos ser possível criar famílias 
felizes e trabalhamos para isso. 

Missão
Pais&Filhos é uma revista para a família, 

para a grávida, o grávido e para os pais de 
crianças de até 12 anos. Para quem engravida 
de forma tradicional, para aqueles que correm 
atrás do sonho com a ajuda da reprodução 
assistida e também para quem decide adotar.

 
SOMOS UM VEÍCULO QUE ABRIGA DIVER-
SOS PONTOS DE VISTA. ACREDITAMOS NA 
PLURALIDADE E QUE NÃO EXISTE UM ÚNICO 
JEITO DE CRIAR OS FILHOS: VOCÊ PODE SER 
UMA BOA MÃE SE TIVER PARTO NORMAL 
OU CESÁREA, SE TIVER AMAMENTADO OU 
NÃO, SE ADOTAR A DIETA VEGETARIANA OU 
SE OPTAR POR COMER CARNE. LUTAMOS 
PELO DIREITO DE VOCÊ PODER FAZER SUAS 
PRÓPRIAS ESCOLHAS.

Queremos ajudar você a aproveitar essa 
fase da vida, que passa muito rápido, mesmo. 
Nosso papel é estar ao seu lado, buscando 
respostas, informando e compartilhando ex-
periências. Acreditamos que família é tudo. 
Também acreditamos completamente na im-
portância do vínculo entre pai, mãe e filho; 
e que ninguém educa sozinho: precisamos 
da ajuda de avós, tios, compadres, amigos, 
pediatras, professores e... revista, site, tablet 
e aplicativos para celular! Cada um com seu 
papel. Sabemos que quem tem filho já des-
pertou para a consciência de que o planeta 
corre perigo, se não agirmos já e em conjunto. 
Por isso, conceitos como sustentabilidade e 
interdependência estão no nosso DNA.
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VERÃO E VOLTA ÀS 
AULAS

• Guia de atividades 
para férias com filhos  
• 10 passos para 
preparar a volta as aulas

DIA DAS MÃES

• Comportametnto: 
mães sabem o que é 
melhor para seus filhos e 
agem por amor

ANIVERSÁRIO  
DA REVISTA

• Estamos em festa! 
• Planos de previdência 
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CARNAVAL E SONO

• Já estamos na folia!  
• Deu sono - A hora de 
dormir deve ser tranquila

FESTA JUNINA  
E ESPECIAL CASA - 
MORAR

• Tudo voltado a  
casa e decoração

ou
tu

br
o DIA DAS CRIANÇAS

• Lista de presentes 
e sugestões de 
brinquedos

PÁSCOA

• Chocolates - avaliação  
dos 10 melhores.
• Saúde - De onde 
viemos? Entenda e  
explique às crianças

FÉRIAS INVERNO  
E DIA DO PEDIATRA

• Internet não é doutor. 
Consulte o pediatra
• Doenças de inverno

no
ve

m
br

o NATAL E TURISMO

• Seleção de presentes  
e sugestões. 
• 10 praias que você 
deve conhecer com filhos

TURISMO

• Especial resorts para 
viajar com a família

DIA DOS PAIS  
E ESCOLA

• Qual papel das escolas 
hoje? Entenda as mudanças 
e os caminhos que existem

de
ze

m
br

o FÉRIAS E VERÃO

• Cuidados com o verão: 
saúde, alimentação e 
segurança. Aproveite  
o sol com tranquilidade 

NOSSA RECEITA

• É Fase: temas e serviços  
de todas as etapas, desde a  
gravidez até os 9 anos
• Escola: o que você precisa saber 
sobre a educação do seu filho
• Beleza de Mãe: produtos para 
faciltar e embelezar o dia a dia  
das mães
• Mãe Também é Gente: aquele 
tempo que as mães precisam só 
pra elas, sem os filhos
• Sempre Alerta: nem tudo é  
neura, aqui mostramos com que  
os pais devem se preocupar
• Fazer com as Mãos: espaço 
para os pais liberarem a 
criatividade com os filhos

• Meu bicho: os animais  
prediletos das crianças e uma  
ficha técnica completa
• Sabores da Infância: receitas  
de família e toda a história por  
trás delas
• Decoração: coisas legais  
pra combinar com diferentes  
estilos e bolsos
• Prevenção: com apoio 
da Unimed, ajuda os pais a 
arrancarem alguns problemas de 
saúde pela raiz, sem deixar crescer
• Culpa, Não!: nasce a mãe, 
nasce a culpa, mas não precisa ser 
assim e aqui mostramos como as 
mães lidam com isso

A Pais&Filhos 
detém, com exclu-
sividade no Brasil, 
o direito de repro-
duzir reportagens 

da revista norte-
-americana Parents, 

líder de mercado, 
com mais de 2,2 
milhões de exem-

plares vendidos 
por mês. Parents, 

editada pelo grupo 
Meredith, também 
responsável pelos 

títulos Child, Family 
Circle e American 
Baby, é referência 

para quem quer 
informação de 

qualidade para 
ajudar a cuidar 

melhor dos filhos.

paisefilhos.com
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A revista que acredita ser possível criar famílias felizes
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e mais  
•Moda  

toda em branco  
para Iemanjá

•Construtivismo 
nas escolas
•Minecraft,  

o jogo em que  
as crianças piram

Entenda o   
início da fala  
na infância

resorts  
pArA vIAjAr  

eM fAMílIA  
nAs férIAs

ELE AINDA EXISTE, E Não SAbEmoS como LIDAr
Racismo

ano noVo 
chEGanDo! 
conheça  
15 curiosidades  
da tradição

10

537_Capa.indd   1 19/11/14   19:31

COM MAIS DE  
46 ANOS, A REVISTA 
PAIS&FILHOS TEM 
VEICULAÇÃO MENSAL 
E TRAZ CONTEÚDOS 
PERENES E 
COLECIONÁVEIS.
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PAIS & FILHOS COMER
Sucesso em 2014, o 
suplemento que fala sobre 
educação alimentar volta em 
2015 ainda mais completo e 
cheio de conteúdo. Além de 
dicas de produtos, alimentos 
e matérias de comportamento. 

PAIS & FILHOS GRÁVIDA
Gravidez é nosso assunto 
sempre e uma vez ao ano 
dedicamos uma edição 
especial ao tema. Tudo sobre 
a mulher e o bebê na barriga, 
além de dicas e produtos. 

4 15/04 23/04

EDIÇÃO RESERVA 
ESPAÇO

ENTREGA 
MATERIAL

especiais

anuário
Um guia com mais de 300 páginas e 
2 mil produtos para a família e maté-
rias supercompletas sobre os cuidados 
com bebês e crianças

pais&filhos moda
Em 2014, comemoramos 5 anos  
da revista na banca com muito 
sucesso e leitores satisfeitos

Pais&Filhos Moda ingressa no 
sexto ano de publicação, com 
todo o conteúdo focado em 
moda infantil com as edições 
de outuno/inverno 2015 e 
primavera/verão 2015/16. 

12

13

26/03

28/09

02/04

05/10

EDIÇÃO RESERVA 
ESPAÇO

ENTREGA 
MATERIAL

REPORTAGENS
Sobre gravidez, parto, primeiros dias 
do bebê, consultas com o pediatra, 
escola, finanças, viagem, carros, lista 
de enxoval e muito mais.

5 07/10 15/10

EDIÇÃO RESERVA 
ESPAÇO

ENTREGA 
MATERIAL

suplementos
Edições especiais menores, que são 
encartadas com a revista do mês

EDIÇÃO RESERVA 
ESPAÇO

ENTREGA 
MATERIAL

3 16/07 23/07
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• Projetos especiais 
• Páginas personalizadas 
• Newsletter segmentada 
com disparo para  
base de mais de  
1 milhão de e-mails

Entregas customizadas

A parceria com o portal R7 
e investimentos em tecnologia, 
trouxeram para o site da 
Pais&Filhos um crescimento 
de 400% no segundo 
semestre de 2014. 

Hoje entregamos 10 milhões  
de impressões de publicidade por mês 

Média de sessão de  
5,3 minutos por visitante

Native Ads:  
conteúdo inédito  
para o usuário com 
identidade da marca

Patrocínio de 
ferramentas: apps 
e ferramentas 
customizados

Seções patrocinadas: 
área reunindo todo 
conteúdo relaciona-
do e patrocinado

site

paisefilhos.com.br

SUA 
IDENTIDADE 

VISUAL  
EM NOSSO 

SITE



7 |    |  MÍDIA KIT 

INSTAGRAM
/revpaisefilhos

PINTEREST
/paisefilhos

GOOGLE+ 
/+revistapaisefilhos

TWITTER
@revpaisefilhos

Com aproximadamente 30 posts por dia, nossas redes 
sociais mobilizam e engajam milhões de mães e pais.

ENQUETES
Debates e 
pesquisas 
com nosso 
público 

PUBLICIDADE 
NATIVA

CONTEÚDO 
CUSTOMIZADO 

GERANDO 
ENGAJAMENTO

Postagens diárias com tudo 
que acontece por aqui

social
media

making of

chegou  
na redação

pais e filhos 
por aí

facebook
Nossa página é um sucesso: temos 2,7 milhões  
de fãs e um alcance de 18 milhões

NOVIDADES
Mostramos 
o que está 
acontecendo 
no universo 
Pais&Filhos

MAIS DE 3,5 MILHÕES DE SEGUIDORES E FÃS
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tv youtube.com/paisefilhostv

Canal  
premium 

no YouTube 
para os pais

UM NOVO 
PROGRAMA  
TODA QUINTA-FEIRA.
Com menos de um ano no ar,  
nosso canal ultrapassou 1 milhão  
de views. São mais de 2 milhões  
de minutos assistidos. Disponível 
também em formato de app  
para IOS e Android.

Trocando Truques
Mães reais trazem  
seus truques para os 
maiores dilemas da  
rotina com os filhos.

De Criança  
para Criança
A coluna da Pais&Filhos 
virou série com vídeos 
narrados e ilustrados  
por crianças.

Aqui em Casa  
é Assim
Com três filhos, a jornalista 
Tanise Dutra traz temas 
do dia a dia de quem tem 
criança em casa.

Comida de Mãe
Antonia Figueiredo 
aprende a cozinhar  
de forma saudável  
e com muito sabor.

E MAIS...
• Como Fazer

• Mãe Coruja

• Blá, blá, blá

• Mãe Também é Gente

• Comida de Alma

• Jogo da Verdade

• Uma Foto, Uma História
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aplicativos
Já temos os aplicativos de celular Gravidez 
Semana a Semana, Amamentação e o canal de 
TV Pais&Filhos. Novidades previstas para 2015.

SEMANA  
A SEMANA
O que acontece com 
o corpo da mãe, com 
a cabeça do pai e 
com o desenvolvimen-
to do bebê a cada 
semana da gravidez. 
Toda informação  
que você precisa  
na palma da mão

AMAMENTAÇÃO
Marca data e horário 
das mamadas, 
calcula o tempo, 
indica qual foi o 
último peito e ajuda 
acompanhar o 
desenvolvimento do 
bebê. Agora também 
com a opção da livre 
demanda do bebê

PF TV
Nosso canal de TV nas suas 
mãos, com todas as séries e 
todos os episódios! Muito mais 
fácil para você assistir. E a cada 
novo lançamento, ele te avisa 
para não esquecer de espiar

tablets
A primeira revista do segmento a criar uma  
versão para iPad, está também no Android.  
É possível baixar a edição mensal e todos  
os filhotes, além de produtos especiais.

apps
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games

EM PARCERIA COM A CLICK JOGOS, é um canal dentro de nosso 
site para que os pais entrem na internet para brincar com os filhos. SÃO VÁRIOS JOGOS

Tommy the 
Monkey Pilot

Baby Chicken 
Maze

Twins Family

Spiny Tom

Pop Pop Rush

brinqueejogue.paisefilhos.com.br
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eventos

Uma feira em parceria com a Casa Cor, que acontecerá 
no Jockey Clube, onde vamos proporcionar muitas trocas 
de experiências entre as famílias e as melhores marcas do 
segmento. E uma programação extensa de atividades para 
pais e filhos aproveitarem. Um evento para a família toda. 

Seminário
Será o primeiro Seminário Internacio-
nal de Mães, em julho na cidade de 
Belo Horizonte, onde discutiremos os 
desafios da maternidade hoje. Com 
a participação de palestrantes super 
famosos como Pamela Druckerman - Autora do livro “Crianças francesas 
não fazem manha”, Melinda Blau - Autora do livro “A Encantadora de 
Bebês” e Cris Guerra - Publicitária, escritora e colunista de moda, Luiz 
Alberto Hanns doutor em psicologia clínica, e Laura Muller sexóloga do 
programa Altas Horas. 

Embaixadores
Um time de cerca de 50 pessoas mais que especiais que cobrem de ponta a ponta 
no Brasil tudo o que está acontecendo. Além de nossos queridos colaboradores, são 
formadores de opinião e que vão compartilhar suas experiências nas nossas redes sociais

Encontros
Realizamos encontros trimestrais 
para reunir nossos embaixadores 
com a colaboração e presença  
de marcas parceiras.Alice Abramo, Ana Castelo Branco, Ana Guedes, Ana Paula Menegatti, Antonia 

Figueiredo, Ariana Degelo, Baga Defente, Betty Monteiro, Bia Mendes, Carol Bastos, 
Christina Larroudé, Claudia Neufeld, Claudia Woods, Cristiane Fernandes, Duda Porto de 
Souza, Eline Lee, Estéfi Machado, Fabiano Carvalho, Fábio Artoni, Flavia Fiorillo, Flavia 
Fontes, Francisco Brito Cruz, Gabi Monteiro, Ike Levy, Julia Barroso, Juliana Cadiz, Luciana 
Loew, Luiz Pimentel, Majoy Antabi, Manuela Villela, Marcella Guimarães, Marcelo Cunha 
Bueno, Marcelo Monteiro, Marcelo Pires, Marcia Neder, Mariana Reade, Michelle 
Occiuzzi, Nanna Pretto, Patricia Broggi, Paula Hall, Polyana Pinheiro, Priscila Dutra, 
Renata Bessa, Suppa, Tanise Dutra, Tatiana Ganme, Vanessa Schroeder, Vanessa Zago, 
Vitor e Bel Azambuja, Viviane Pepe e Xico Gonçalves
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família Pais&Filhos

SEDE SÃO PAULO
DIRETORA COMERCIAL 

Adriana Cury
Tel.: (11) 3373-2211; Cel.: (11) 97080-6149 | acury@paisefilhos.com.br

REPRESENTANTES COMERCIAIS

RIO DE JANEIRO Andrea Filgueiras
Mídia em Foco Propaganda Ldta

Tel.: (21) 98119-9628 | andrea.paisefilhos@gmail.com

CEARÁ Agimiro Holanda
A G Holanda Comunicação

Tel.: (85) 3224-2267 | agholanda@agholanda.com.br 

PARANÁ Valdilene Tres
V3 Representações Publicitárias

Tel.: (41) 3233-0008, Cel: (41) 9119-6033 | v.3@v3republic.com.br

RIO GRANDE DO SUL Hermano Thaddeu
HRM Multimídia

Tel.: (51) 3231- 6287, Cel: (51) 9987-3165 | hrm@hrmmultimidia.com.br

SANTA CATARINA Milton Marcucci
Marcucci & Gondran Ltda.

Tel.: (48) 3333-8497, Cel: (48) 9982-0100 | marcucci.gondran@terra.com.br

BRASÍLIA Sonia Brandão
Seven BSB Representações

Tel.: (61) 3321-4304, Cel: (61) 9973-4304 | sonia@sevenbsb.com.br

CAMPINAS E REGIÃO Fátima Ottaviani
Ottaviani Agenciamento de Publicidade

Tel.: (11) 97161-8789, Cel: (19) 99823-3353 | fatimaottaviani.pf@gmail.com

Av. Rebouças, 3181, Jardim Paulistano, CEP: 05401-400, São Paulo – SP  
tel.: (11) 3373-2200 | www.paisefilhos.com.br


