


O Clube Paladar é a união de 
duas marcas fortes e tradicionais 

da gastronomia com a missão de 
promover conteúdos e 

experiências ligadas ao paladar 
de maneira descomplicada. 



Ticket médio 

gasto de R$ 239 
Mais de 4.000 

assinantes 

Mais de 30 mil seguidores 

no Instagram e 32 mil no 

Facebook 

 

50 mil leitores da 

Revista e Blog Clube 

Paladar  

70 mil usuários 

únicos mensais no 

blog e loja 

Base de 20 mil  

Mailing  



Com conteúdo rico e detalhado,  
o Clube Paladar vai além da confraria e  

e-commerce, aguçando a curiosidade dos 
amantes da gastronomia, proporcionando 

experiências únicas.  

E-COMMERCE REVISTA 

VÍDEOS EVENTOS 

BLOG 

REDES SOCIAIS 



• Mais de 4.000 assinantes 

• Assinatura digital 

• Planos de Assinatura: Mensal, 

Semestral e Anual 

• Opinião de especialistas 

• Informações sobre vinhos 

• Conteúdos exclusivos 

• Adega com preços 
    promocionais para assinantes 

clubepaladar.com.br/ 

http://www.clubepaladar.com.br/


O blog traz leituras superinspiradoras 
sobre o universo dos vinhos e para quem 
já é um degustador experiente ou está 
iniciando. 
Além de matérias sobre: viagens, 

cinema, gastronomia e muito mais para 
quem adora vivenciar ótimas 
experiências. 

40 mil 
blog.clubepaladar.com.br/ usuários únicos 

mensais no blog 
 

BLOG 

blog.clubepaladar.com.br/


O Blog conta com a presença de grandes 
personalidades para falar sobre o universo 

gastronômico. 

JÁ PASSARAM PELO BLOG 
Luiz Vilaça 

Tatiane Bassi 
Leandro Kamal 

Rita Atrib 
E mais... 

BLOG 
blog.clubepaladar.com.br/ 

blog.clubepaladar.com.br/


Além dos rótulos especiais, todos os meses, 
os assinantes do Clube Paladar receberão 

um caderno com conteúdo exclusivo e 
ampla informação sobre vinhos e 

gastronomia, avaliações e sugestões de 
sabores para cada ocasião. 

Publicação todo dia 5º dia  útil de cada mês 

Tiragem: 5 mil exemplares 

Circulação: Assinantes do Clube Paladar + mailing qualificado (Restaurantes 

Parceiros) 

Formato: Germânico(265 x 380 mm) papel especial 
 

REVISTA 



REVISTA 

• Viagens 
• Vinho e saúde 
• Baixa Gastronomia 
• Queijos & Embutidos 
• Entrevistas 
• Curiosidades  
• Vinícola da edição 
• Wine & drinks 
• Lifestyle 
• Mundo Veggie 
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EDITORIAS 



Vídeos no Canal Clube Paladar 
(YouTube) que ensinam de forma rápida 
e prática o preparo drinks e as mais 
deliciosas receitas. 
 

Além de entrevistas, eventos e outros 
conteúdos exclusivos. 

youtube.com/clubepaladar 

VÍDEOS 

https://www.youtube.com/channel/UCHKPD_qoP4gzYb4iUKhHi4g


Conteúdo para se inspirar e 
aventurar pelo maravilhoso mundo 
do vinho com viagens 
gastronômicas em diversas 
plataformas e redes sociais. 

REDES SOCIAIS 

Mais de 50 mil seguidores em todas as redes 
 



Realizamos degustações entre 

especialistas e convidados. Uma das 
degustações é da seleção do mês 
realizada sempre em algum restaurante 
renomado da cidade. 

EVENTOS 

O Clube Paladar também contará com   
eventos durante o ano, incluindo  “Seleção 
Paladar” e “Wine Drinks” que promoverão 

experiências e dicas sobre gastronomia. 



Em parceria com restaurantes, convidamos 
para uma harmonização guiada. Marcas 
podem participar enviando produtos para 
a degustação ou levando convidados. 

EVENTOS 

• Casa do Chef by 

Eduardo de Castro 

• Casa Santo Antonio 

• Massa Fina 

• Na Cozinha 

• Rufino's 

• Don Curro a La Sabrina 

• Etto 

• Tre Bicchieri 

ALGUNS RESTAURANTES PARCEIROS 

• Gero 

• Vinheria Percussi 

• Bacalhau, Vinho & Cia 

• Aguzzo 

• Casa da Travessa 

• Bares Loirassa 

• La Macca 

• Cutello - Fire and Drink 

 



Um público altamente qualificado e 

engajado com o tema gastronomia e 
todo lifestyle atrelado. São diversos 
formatos e possibilidades para tornar sua 
comunicação ainda mais eficiente. 



PATROCÍNIO  

PLATAFORMA 

PATROCÍNIO  

DIGITAL 

PATROCÍNIO  

VÍDEOS 
AÇÃO DE  

ATIVAÇÃO 

MÍDIA 

AVULSA 



R$ 25 MIL  

MÍDIA NA PLATAFORMA 

• 30% de visibilidade em super banner no site e blog  

• Anúncio mensal de página simples na revista 

• Ações de ativações nos eventos do Clube Paladar com 

sampling de produtos 

• Criação de Landing Page para distribuição de 

materiais do parceiro e geração de leads qualificados 

• 2 disparos mensais para a base de assinantes do Clube 

Paladar 

• 6 Marcações em posts (Facebook e Instagram) 

 

 

 

 

 

MÍDIA DE DIVULGAÇÃO 

• Selo em 3 anúncios no Estadão – 

Noticiário ou Caderno Paladar 

• Selo em 2 milhões de impressões no Portal 

Estadão  

• Assinatura de 5” em 30 spots de 

divulgação na Rádio Eldorado 

ENTREGAS DO PATROCINADOR P/ MÊS 



R$ 12 MIL  

• Insert de logomarca  em todos vídeos durante o período do 

patrocínio: “Apresentado por” 

• Patrocínio de vídeo temático – tema definido pelo parceiro com 

a curadoria do nosso editorial 

• Possibilidade de product placemet nos vídeos 

• Insert de logomarca e/ou menção em Lives 

• Link para o site da empresa na descrição do vídeo 

MÍDIA NA PLATAFORMA 

ENTREGAS DO PATROCINADOR P/ MÊS 



R$ 10 MIL  

MÍDIA NA PLATAFORMA 

• 100% de visibilidade em uma posição de super 

banner no blog  

• Criação de Landing Page para distribuição de 

materiais do parceiro e geração de leads 

qualificados 

• 1 disparo mensal para a base de assinantes do Clube 

Paladar 

• 4 Marcações em posts (Facebook e Instagram) 

 

 

 

 

 

MÍDIA DE DIVULGAÇÃO 

• Selo em 2 milhões de impressões no 

Portal Estadão 

ENTREGAS DO PATROCINADOR P/ MÊS 



VALORES TABELA 

• Patrocínio da Editoria do Clube Paladar com logomarca da empresa – Blog e 

Revista - “Conteúdo Apresentado por” 

• Temas com sinergia a estratégia do parceiro com a curadoria do nosso editorial 

• Possibilidade de criação de conteúdos especiais para download – geração de 

leads  

• Link para o site da empresa nos conteúdos patrocinados no blog 

• Anúncio meia página durante todo o projeto no Clube Paladar 

• Selo do Parceiro em 1 anúncio mensal do Clube Paladar veiculado no Caderno 

Paladar do Estadão. 

• 1 disparo mensal de e-mail para a base de assinantes do Clube Paladar 

• 25% de visibilidade em super banner no blog  

R$ 25 MIL  



VALORES TABELA 

• Conteúdo para se inspirar e aventurar pelo maravilhoso mundo do vinho 

de forma prática e rápida. 

• Posts patrocinados onde impactamos mais de 50 mil seguidores em todas 

as redes 

• Post com logomarca da empresa – Instagram e Facebook – com a 

sinalização de Publi “Conteúdo Apresentado por” 

• Temas com sinergia a estratégia do parceiro com a curadoria do nosso 

editorial 

R$ 2.000,00/pacote 6 posts mês 



R$ 14.500,00 

26,5cm x 38cm 

1 página 

R$ 7.250,00 

26,5cm x 19cm 

½  página 

VALORES TABELA 

Para formatos diferenciados ou ações 

especiais, favor consultar a área comercial 

Página  Dupla 

R$ 29.000,00 

53cm x 38cm 

CMYK - 300dpi - Sangria: 5mm 

BLOG CLUB PALADAR 

BANNER – Home e Internas  

970x90, 728x90 ou 970x250 

R$ 115,00 cpm 



BRANDED CONTENT 

I ma ge m me ra me nte  i l u s t ra t iva  

 
Soluções customizadas de 
branded content para os 

anunciantes gerando uma 
comunicação mais eficiente e um 
maior engajamento do público 
com as marcas.  



Leve toda a experiência do Clube Paladar para 

seus eventos corporativos, ou de 
relacionamento,  através de: 

EVENTOS 

Para patrocino de eventos Clube Paladar, 

formatos diferenciados ou ações especiais de 

branded content, consultar a área comercial 

• Degustações Guiadas 
• Workshops 
• Assinatura de vinhos para presente 
• Lançamento de produtos  
• Eventos Customizados em restaurantes 

especializados ou onde necessitar 




