
MÍDIA KIT



Há  mais de 20 anos a Security é considerada como o 
único veículo técnico dedicado especialmente aos 
profissionais da área de segurança privada, eletrônica 
patrimonial, pessoal, pública e empresarial.

É o principal portal do setor que aborda tecnologia, 
mercado, empresas, soluções, novidades em produtos 
e serviços, contribuindo com a formação, especiali-
zação e atualização de profissionais que trabalham no 
mercado brasileiro da segurança.

REFERÊNCIA 
EM SEGURANÇA!



MÍDIA OFICIAL DA 

O Portal Security é a mídia oficial da  Exposec | Feira Internacional de Segurança, único evento do Brasil a 
congregar as mais recentes tecnologias, produtos e serviços para o setor de  SEGURANÇA, além de atrair 
compradores, nacionais e internacionais, de toda a cadeia produtiva.



PERFIL DOS
USUÁRIOS

• Analistas de segurança
• Chefes de segurança privada
• Consultores
• Diretores de empresas
• Distribuidores
• Empresários
• Fabricantes de equipamentos

• Gerentes de segurança corporativa
• Instaladores
• Importadores
• Policiais Civil, Militar e Federal
• Supervisores de Segurança Privada
• Varejistas

Público-alvo



76% Consideram o portal essencial 
para ver lançamentos e 
tendências do setor.

94% São usuários fiéis e estão 
extremamente satisfeitos

71% Tem idade entre 
25 e 59 anos.

86%
São profissionais da área de 
segurança Eletrônica, Privada, 
Pessoal, Pública, Patrimonial 
e Empresarial.



PORTAL

Acompanhando o crescimento digital, a Security apresenta a nova versão do seu Portal totalmente 
reformulado, com layout intuitivo, design interativo e as mais importantes notícias sobre o setor de segurança 
Eletrônica, Privada, Pessoal, Pública, Patrimonial e Empresarial, com atualizações diárias.



PERFIL
DOS USUÁRIOS

PAGE 
VIEWS

17.225

USUÁRIOS

5.750

NAVEGAÇÃO

00:05:26

BASE
NEWSLETTER

300.000

DADOS 
DEMOGRÁFICOS 

Masculino: 63,3%
Feminino: 36,7%

VISITAS NO
SITE

8.100

(DADOS MENSAIS)



REDES SOCIAIS



R$ 1.000,00 (1 post)

Alcance e impacte usuários impulsionando o 
post sobre a sua empresa ou produtos nas 
redes sociais da Security 
(Facebook/Linkedin/Instagram).
Aumente a interação entre público-alvo e 
marca.

Security Brasil
2 min

Like Comment Share

Sua
Publicação

Security Brasil
2 min

Like Comment Share

Re
de

sS
oc

iais
POSTS
NAS REDES SOCIAIS

Post com imagem ou vídeo
Facebook: 1200x1000 px
Instagram: 1080x1080px
Linkedin: 1200x628px
Formato da imagem: PNG
Formato do vídeo: MP4

Especificações:

DSEC - POSTMS - IT 7 - MÊS



Po
rta

l

Alcance 100% dos usuários com o logo da sua 
empresa (com link) posicionado em lugar 
estratégico na home do portal.

LOGO 
DA EMPRESA NO PORTAL

O cliente deverá fornecer o logo em JPG ou 
PDF e o link.
*Logo disponível apenas na home do portal

R$ 1.000,00 (inserção de 1 logo - mensal)

Informações:

DSEC- LOGSITE - IT 9 - MÊS



POPUP
NA HOME DO PORTAL

Po
rta

l Aposte no poder do impacto do popup. Ele 
estará presente na home, onde estão 100% dos 
acessos do portal.

O material deverá ser enviado pelo 
cliente.
Formato do popup: 700 x 700 pixels
Arquivo em JPG, PNG ou GIF – estático

R$ 2.000,00 (mensal)

Informações:

Po
rta

l Aposte no poder do impacto do popup. Ele 
estará presente na home, onde estão 100% dos 
acessos do portal.

O material deverá ser enviado pelo 
cliente.
Formato do popup: 700 x 700 pixels
Arquivo em JPG, PNG ou GIF – estático

R$ 2.000,00 (mensal)

Informações:

DSEC - POPUPH - IT 11 - MÊS



Po
rta

l
SUPER BANNER
NA HOME

Po
rta

l Alcance 100% dos usuários com o super banner 
da sua empresa ou produto posicionado na 
home do portal.

O cliente deverá fornecer a arte do 
banner
Banner disponível apenas na home do 
portal
Formato do banner: 970 x 250 pixels 
(banner que fica ao lado do logo Security)
Arquivo em JPG, PNG ou GIF – estático

R$ 1.500,00 (mensal)

Informações:

DSEC - SBHOME - IT 1 - MÊS



Po
rta

l
BANNER LATERAL 
HOME

Alcance 100% dos usuários com o banner da sua 
empresa ou produto posicionado na lateral da 
home do portal.

O cliente deverá fornecer a arte do 
banner
Banner disponível apenas na home do 
portal
Formato do banner: 300 x 250 / 250 x 250 
pixels
Arquivo em JPG, PNG ou GIF – estático

R$ 1.000,00 (mensal)

Informações:

DSEC - BLHOME - IT 5 - MÊS



BANNER 
NA PARTE INFERIOR DO PORTAL

Po
rta

l Alcance 100% dos usuários com o banner da sua 
empresa ou produto posicionado na parte 
inferior da home do portal.

O cliente deverá fornecer a arte do 
banner
Banner disponível apenas na home do 
portal
Formato do banner: 728 x 90 pixels
Arquivo em JPG, PNG ou GIF – estático

R$ 1.000,00 (mensal)

Informações:

DSEC - BIHOME - IT 6 - MÊS



SUPER BANNER
NA PÁGINA DE NOTÍCIAS

Po
rta

l Alcance 100% dos usuários do portal com o 
banner de sua empresa ou produto 
posicionado na página de notícias do portal.

O cliente deverá fornecer a arte do 
banner
Banner disponível apenas na home do 
portal
Formato do banner: 728 x 90 pixels
Arquivo em JPG, PNG ou GIF – estático

R$ 1.250,00 (mensal)

Informações:

DSEC - SBPAGN - IT 3 - MÊS



DISPARO DE 
E-MAIL MARKETING

E-
m

aill
 M

ark
eti

ng Alcance um mailing qualificado e 
comunique-se diretamente com os 
profissionais desse setor.
Utilize essa ferramenta de marketing direto e 
melhore os resultados da sua empresa. Pode 
ser uma simples informação, venda ou um 
informativo eletrônico.

Largura máxima: 600 pixels
Arquivo em HTML
Tamanho máximo do arquivo: 100Kb
Cliente deverá informar e-mail de 
resposta e assunto

R$ 2.500,00 (1 disparo)

Especificações:

DSEC - DPEMKT - IT 8 - MÊS



E-
m

aill
 M

ark
eti

ng
SUPER BANNER
E-MAIL MARKETING

Alcance um mailing qualificado e 
comunique-se diretamente com os 
profissionais desse setor.
O banner ficará no topo do e-mail marketing e 
sua marca ou produto será impactado por um 
público interessado por esse segmento.

Largura máxima: 600 pixels x 80 pixels
Arquivo em JPG, PNG ou GIF
Número limitado de disparo

R$ 1.500,00 (1 disparo)

Especificações:

DSEC - SBEMKT -  IT 2 - MÊS



PODCAST
Po

dc
as

t

Atraia potenciais clientes a qualquer hora e 
lugar, com conteúdos exclusivos sobre os 
produtos e serviços da sua empresa, através de 
Podcasts. O material ficará disponível em nosso 
portal gratuitamente para um público 
altamente qualificado.

O material deverá ser enviado pelo 
cliente
Formato: MP3

R$ 1.500,00 (cada - mensal)

Especificações:

DSEC - PDCAST - IT 10 - MÊS



VÍDEO
Víd

eo

Promova a sua marca no portal da revista 
enviando um vídeo da sua empresa ou produto. 
A divulgação será feita também nas redes 
sociais e em disparos de e-mails marketing.

O material deverá ser enviado pelo 
cliente
Duração do vídeo: máximo de 2 minutos
Formato: MP4

R$ 1.500,00 (cada - mensal)

Informações:

DSEC - VIDEOH - IT 12 - MÊS



oportunidades para a sua empresa!

FAÇA PARTE DESTA
MÍDIA CONSOLIDADA 

Siga nas redes sociais:

security

11 5585-4355

11 3159-1010

anuncio@fieramilano.com.br

www.revistasecurity.com.br


