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A Editora Qual atua no mercado de 
Free Publication há mais de 18 anos 

e distribuiu gratuitamente, nesse 
período, mais de 32 milhões de 

revistas para leitores de São Paulo
e região metropolitana. A partir 
de Outubro de 2017 a Revista 

Qual Viagem, além da distribuição 
gratuita na cidade de São Paulo, 
também passou a ser distribuída 

nacionalmente, por meio de venda em 
bancas, em todo o país. 

Desse modo passou a ter a maior 
circulação e distribuição impressa e 

digital de todo o Brasil.

A 
EMPRESA



A  
REVISTA

- Nossa proposta é inspirar o leitor 
a conhecer os tradicionais destinos 

turísticos do mundo, como Nova York, 
Roma, Rio de Janeiro, Buenos Aires 
e tantos outros, mas também a viver 
novas experiências em destinos que 
não figuram nos editoriais das mídias 

de turismo tradicionais.



Tiragem: 25 mil exemplares 
(não há encallhe)

Abrangência: 100.000 leitores por 
edição (média de 4 leitores por revista)

Circulação: Nacional

Gratuita: 15 mil exemplares na região 
metropolitana de São Paulo

Paga em bancas: 10 mil exemplares 

Periodicidade: mensal

Formato: 20,2 cm x 26,6 cm

Sangria: 0,5 cm

Cor: CMYK

Capa: couchê 150 g

Miolo: lwc 60 g

Lombada: quadrada

INFORMAÇÕES 
SOBRE A REVISTA



Sexo:

21% 18 a 24 anos

17% 35 a 44 anos

49% 25 a 34 anos

13% Acima de 45 anos

Idade:

Os leitores da Qual Viagem adoram 
viajar e se aventurar descobrindo 

novos destinos e normalmente são 
formadores de opinião e com alto 

poder aquisitivo.

LEITOR
QUAL 

VIAGEM49%
13%

17%

21%

71%
Feminino

29%
Masculino



Zona Oeste

Zona Leste

Centro

Zona Sul

Zona Norte

ABC

Regiões Alcançadas:

Rede Fran’s Café

amor aos pedaços

rodeio churrascaria

bovinu’s churrascaria

pizzaria camelo

jardineira grill

milk & mellow

vip lounge star alliange  
aeroporto de guarulhos

sala vip gru airport

agência tam viagens 
shopping ibirapuera

classe executiva da 
royal air maroc

15 mil exemplares
 distribuídos gratuitamente em 

80 estabelecimentos comerciais na 
Região Metropolitana de São Paulo

Distribuição
Gratuita



10 mil exemplares 
vendidos nas bancas de todo Brasil

Distribuição
Bancas



No site da Qual Viagem o leitor 
encontra destinos, hotéis, dicas 
e outros serviços. Além disso, 
é possível conferir as edições 
digitais e fazer o download.

QUAL
VIAGEM

NA INTERNET
www.qualviagem.com.br

68%
Feminino

32%
Masculino

PERFIL DO LEITOR

700 MIL PAGEVIEWS / MÊS

350 MIL VISITAS / MÊS



- Acesso as edições digitais 

- Compra de passagens aéreas e 
ingressos de atrações.

- Ofertas de pacotes turísticos.
MAIS DE 10.000 

DOWNLOADS

APP PARA TABLETS 

E

SMARTPHONES



A Qual Viagem está disponível em 
váriAs plAtAformAs AlcAnçAndo milhAres de 
leitores Ao redor do mundo, Acesse e leiA!

BANCAS DIGITAIS



MÍDIAS SOCIAIS
FACEBOOK | INSTAGRAM | TWITTER | YOUTUBE

/qualviagem /revistaqualviagem @qualviagem Qual Viagem

590 MIL
s e g u i d o r e s

Perfil

Facebook:

25%
Homens

75%
Mulheres

62%
Mulheres

38%
Homens

Instagram:

+ 123 MIL
s e g u i d o r e s



BRANDED 
CONTENT

- Comunique sua marca/destino de uma 
forma inovadora e eficaz, associando a 
um conteúdo de informação que será 

mais bem percebido pelo leitor.

- Nossos jornalistas se encarregam de 
preparar esse conteúdo tanto para a 

revista como para as redes sociais.

(SOB CONSULTA)




