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Posicionamento

Única publicação dirigida ao setor de irrigação e que é distribuida de forma gratuita a irrigantes, 

agricultores, sindicatos rurais, órgãos públicos, entidades e empresas ligadas ao setor de agronegócio. 

Conceito

Dedicada ao importante e atual assunto da agricultura irrigada, a revista traz à tona diversos pontos 

relacionados ao segmento, procurando tornar claro a importância deste, não só para o estado ou o país, 

como também para a reorganização do setor, de forma que contribua para um mundo cada vez mais 

sustentável.

Missão

Produzir uma gradativa conscientização, organização e regularização das práticas de irrigação no Estado.

Apresentação



Notícias

Reportagens sobre os principais assuntos ligados à agricultura irrigada, novas tecnologias, estudos e 

projeções para  o crescimento do setor. 

Informações Irrigo

Textos que atualizam o leitor a respeito das atuais atividades da Irrigo (Associação dos Irrigantes do Estado 

de Goiás).

Entrevistas

Agricultores compartilham experiências e pontos de vista sobre suas atividades; personalidades ligadas 

ao agronegócio discutem assuntos atuais do meio em que atuam.

Conteúdo



Presença em Eventos

A Revista Irrigo está sempre envolvida e participante nos principais eventos

ligados ao setor de irrigação e agronegócio no estado de Goiás.
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Website
Milhares de visitantes mensais entram em contato com

as marcas dos anunciantes da revista, incluindo acesso

a uma versão digital das edições

Facebook e Instagram
Conteúdo diário sobre informações ligadas ao

assunto irrigação e agronegócio

Whatsapp
Centenas de usuários cadastrados recebem diariamente

notícias atualizadas sobre irrigação e agronegócio

Presença Digital

Estes canais de interação com os agricultores

são utilizados também para a veiculação das matérias

da revista e de nossos patrocinadores, sendo

um excelente ponto de contato para os anunciantes

As principais notícias sobre 

AGRICULTURA IRRIGADA 

agora em seu celular!

Envie CADASTRAR para

61 99699 3484

news





Tabela de Veiculação

PAGAMENTOS

Anunciando em 01 edição do ano, desconto de 8% à vista ou parcelamento*
Anunciando em 02 edições do ano, desconto de 15% + parcelamento*
Anunciando nas 04 edições do ano, desconto de 25% + parcelamento*                                

O material deve ser enviado em formato PDF / EPS e ou JPG com resolução 300 DPIs em CMYK ou Grayscale, com sangria de 05 mm,
para contato@royalbranding.com.br até a data de fechamento editorial de cada edição

PÁGINA DUPLA DE ABERTURA (págs 02 e 03) 10.600,00

PÁGINA DUPLA INDETERMINADA

CONTRA CAPA

PÁGINA ÚNICA INDETERMINADA

MEIA PÁGINA INDETERMINADA

UM TERÇO DE PÁGINA

6.900,00

CAPA + PÁGINA DUPLA INDETERMINADA 18.800,00

8.400,00

3.800,00

2.500,00

1.900,00

TIPO
FORMATO
Larg x Alt (em milímetros) VALOR

DATA DE FECHAMENTO EDITORIAL -  dia 15 do mês anterior à cada Edição

440 x 290

440 x 290

220 x 290

220 X 145

220 X 097

220 x 290 + 440 x 290

CAPA + PÁGINA DUPLA INDETERMINADA + EXCLUSIVIDADE POR RAMO 22.600,00

220 x 290

Periodicidade
Trimestral

 * Sujeito à análise de parcelamento

janeiro

abril

julho

outubro
Circulação
Estado de Goiás
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