Pra quem curte o lado
bom da vida

Mídia Kit 2021
Eleita

A MELHOR

REVISTA
DO

MERCADO

DE LUXO

• roteiro top com

8 locais para o
almoço de domingo

• teste às cegas

com 9 ovos de
chocolate premium

VERÃO
•

Saladas gourmet de
5 restaurantes top
• Guia de sorveterias
para aplacar o calor
• Degustação
de vinhos rosé

Pratos
5 estrelas
de hotéis
renomados
da capital

Jhosy
Bitencourtt

nasce
uma
estrela

MURAKAMI

10/02/20 11:10

CapaJosy.indd 2

01/04/2019 13:39

para celebrar o Natal

• 6 locais para

FEMININO
As mulheres

encomendar sua ceia

As mulheres
que se destacam
no mundo
da gastronomia

• Degustação às cegas

Apaixonado por vinhos, o apresentador da Rede Globo – e proprietário da
Bueno Wines – comemora o lançamento do primeiro Gran Reserva brasileiro:
o Anima, criado em parceria com o enólogo italiano Roberto Cipresso

Vinícola dos famosos

GALVÃO BUENO, INIESTA,
DREW BARRYMORE,
ANDREA BOCELLI E
FRANCIS FORD COPPOLA

Experimentamos
seis marcas e
revelamos a campeã

investem na produção
de vinhos

FOME DE HAMBÚRGUER?
Os points de São Paulo
para comer essa delícia

31/01/19 18:52

5

pratos
vegetarianos
de restaurantes
badalados

mais famosa
de Londres

da culinária italiana

• Cabernet Franc
Teste às cegas
com 19 rótulos

Responsável pelas receitas italianas com
toque brasileiro do restaurante Picchi, o chef
revela como mantém a qualidade do local,
que acaba de ser premiado com uma estrela
Michelin pelo segundo ano consecutivo

Esquerdinha

Um craque
das redondas
Nº 114 – 2019

Nº 108 – 2018

Nº 116 – 2019

Nº 105 – 2018

CONHEÇA OS PREDILETOS DE NOSSOS
LEITORES NAS 31 CATEGORIAS DO
CONCURSO PROMOVIDO PELA REVISTA
COM APOIO DA RÁDIO JOVEM PAN

4/9/18 7:40 PM
19/09/2019 19:31

CapaPicchi.indd 2

03/12/2019 17:50

• Guia com o melhor

RUM E
CONHAQUE
BRASIL NO PRATO
Guia de
restaurantes
especializados
na cozinha
brasileira

ÍCONE MUNDIAL DA GASTRONOMIA ITALIANA, O CHEF BOBO CEREA
FALA SOBRE O SUCESSO DO RESTAURANTE DA VITTORIO
E A DIFÍCIL ARTE DE MANTER SUAS TRÊS ESTRELAS NO GUIA MICHELIN

Pratos picantes que
vão aquecer seu paladar

Esquente o clima!

ANO XIV – Nº 108 – 2018 – R$ 15,00

COM A MÃO
NA MASSA
ANO XIV – Nº 116 – 2019 – R$ 15,00

para presentear

• O REINADO DA PIMENTA

Pier Paolo Picchi

ANO XIV – Nº 105 – 2018 – R$ 15,00

• Cestas gourmet

ESQUERDINHA – UM CRAQUE DAS REDONDAS

PIER PAOLO PICCHI – COM A MÃO NA MASSA

O BRINDE DA VITÓRIA

RODOLFO DE SANTIS – O MAR ESTÁ PARA PEIXE

The
Grill
A steakhouse

CapaOK.indd 66

de panetones
de frutas

CapaOK.indd 66

Drinks com

O MAR ESTÁ
PARA PEIXE

CapaRodolfoSantis.indd 2

PODER
FEMININO

CapaGalvao-Mulheres.indd 2

TESTE DAS
BURRATAS

O chef sensação RODOLFO DE SANTIS
comemora a abertura de sua quarta casa,
o RISTORANTE DA MARINO, especializado
em peixes e frutos do mar

• Restaurantes e hotéis

ESPECIAL

Nº 117 – 2019

CapaFogo.indd 67

locais para começar
seu dia de
maneira deliciosa

O GOL DE PLACA
DE GALVÃO BUENO

Nº 112 – 2019

E MAIS: Chef em casa – Tudo sobre a onda de restaurantes com delivery

Nº 113 – 2019

Nº 118 – 2020

EM PARCERIA COM A ESPOSA, SUZANA, E O FILHO, JUN, O CHEF TSUYOSHI MURAKAMI
INAUGURA RESTAURANTE (SUPEREXCLUSIVO!) QUE SÓ ATENDE
24 PESSOAS POR NOITE E TEM CARDÁPIO RENOVADO DIARIAMENTE

a empresária celebra o
triunfo do ladrillo Parrilla
e prepara-se para
seu próximo desafio:
a abertura de um
novo restaurante

6

BOBO CEREA

ANO XV – Nº 113 – 2019 – R$ 15,00

A GRANDE APOSTA DE

BRUNCH
 alsaa

BOBO CEREA – CHEF ESTRELADO

O GOL DE PLACA DE GALVÃO BUENO

Jhosy Bitencourtt – nasce uma estrela

A GRANDE APOSTA DE MURAKAMI

•Saladas com
toque gourmet
•Sorveterias
top da cidade
•Bares com espaços
ao ar livre

Sabor do

ANO XV – Nº 117 – 2019 – R$ 18,90

Páscoa
roteiro top com

especial
onde comer
os melhores
hambúrgueres
de são Paulo

18/07/18 13:13

O empresário Antonio Carlos de Toledo
revela como transformou a Margherita Pizzeria
em um (delicioso!) ícone paulistano

ANO XV – Nº 114 – 2019 – R$ 15,00

Delícia de

ANO XV – Nº 112 – 2019 – R$ 15,00

ANO XVI – Nº 118 – 2020 – R$ 18,90

DESBRAVADOR
DO MORUMBI

O empresário
Marcus
Ramalho lança
a nova rota
gastronômica
de São Paulo

E MAIS: Lançamentos da APAS Show • Concurso Jovens Talentos • 100 anos do negroni

Falar de gastronomia é falar de um dos maiores prazeres da vida.
Go Where, eleita a melhor grife editorial do Brasil, se destaca desde 1995 oferecendo
de forma leve e inteligente, o melhor conteúdo de Lifestyle e Gastronomia pra
quem curte o lado bom da vida.
Revista, Portal, Aplicativo e Eventos. Um painel completo com experiências
exclusivas e de credibilidade em todas as plataformas sobre: Moda, Beleza,
Saúde, Comportamento, Gastronomia, Turismo, Decoração, Automóveis, Business,
Tecnologia, Cultura e Entretenimento, condensadas em uma única marca com
produtos e serviços pra quem busca experiências marcantes em sua essência.
Acesse GoWhere.com.br , baixe nosso aplicativo e nos siga nas redes sociais pra
descobrir uma nova Go Where: positiva como sempre, relevante como nunca, e
em constante evolução pra continuar em sintonia com você.

CLIENTES
Alguns dos principais clientes que anunciam na Go Where

Puro Prazer de Dirigir

GO? WHERE?
Conteúdo multiplataforma exclusivo disponível para você a qualquer hora, em qualquer lugar.

REVISTA

APP

PORTAL

O melhor conteúdo
com linguagem
leve, inteligente
e dinâmica.

O universo Go
Where nas mão
de seu cliente em
qualquer lugar.

As últimas
novidades,
acontecimentos
e lançamentos do
Lifestyle de luxo
e da Gastronomia.

REDES SOCIAIS GO WHERE TV
Visibilidade
e engajamento
com um público
de bom gosto.

Mais conteúdo
e formato
compacto em
vídeos, a mídia
mais consumida
e requisitada
do momento.

ESPECIAIS

EVENTOS

Projetos
multiplataforma
sob medida
desenvolvidos
com o DNA do
seu negócio e a
expertise
Go Where.

O ambiente ideal
para expor sua
marca e conversar
com clientes,
parceiros e
formadores
de opinião.

GO’CONTENT

Com grande circulação em bancas, livrarias,
hotéis, restaurantes, aeroportos, universidades,
empórios, supermercados, distribuidores, lojas
de conveniência, agências de propaganda
e celebridades da alta sociedade brasileira,
a Revista Go Where Gastronomia possui um
importante e estratégico mailing vip dirigido
que inclui os maiores presidentes, diretores,
executivos e pessoas atuantes, influentes e
com poder de decisão no mercado corporativo.

DRINKS
& CIA

TURISMO

RECEITAS

VARIEDADES

PERSONALIDADES

VINHOS

GO’RECOMENDA

HARMONIZAÇÕES

DEGUSTAÇÕES

BARES
& RESTAURANTES

EVENTOS
CONCURSO

Coquetéis de
Lançamento da

Os eventos Go Where são uma oportunidade única de iniciar e estreitar relacionamentos com
potenciais clientes e parceiros. É também o ambiente ideal para conversas com formadores
de opinião, convidados especiais e especialistas. Prosperidade para seu negócio!

FESTA DE

Lançamento
da Edição de

17

anos
2021

Clique aqui para ver referência

17

anos
2021

ANOS DE SUCESSO

A revista GO WHERE GASTRONOMIA vai celebrar 17 anos de sucesso com uma grande festa
no Hotel Tivoli Mofarrej, na qual serão anunciados e entregues os prêmios aos “Melhores de 2020”
da gastronomia paulistana, numa promoção conjunta com a Rádio Jovem Pan
Convidamos sua empresa/marca a fazer parte desse momento e dessa história tão bem consolidada.

No bairro dos Jardins, a um quarteirão da Avenida Paulista,
descubra o Tivoli São Paulo - Mofarrej, no coração da
cidade. Quer esteja numa viagem de negócios ou de lazer,
este hotel cinco estrelas em São Paulo tem tudo para
uma estadia inesquecível. Quartos redecorados, salas
de reuniões de excelência, a maior suíte presidencial da
América Latina, piscina externa aquecida, um Elements
SPA by Banyan Tree da prestigiada marca de luxo asiática
e uma magnífica vista sobre a Avenida Paulista.

17
2021

ANOS DE
SUCESSO

ÁREA VIP DO EVENTO

NO HOTEL TIVOLI
MOFARREJ

17
2021

ANOS DE
SUCESSO

PREMIAÇÃO

PARA ALGUNS
DOS VENCEDORES

17
2021

ANOS DE
SUCESSO
Consulte nossa equipe
de vendas para mais
informações sobre o evento

Participe deste

Grande Evento

2021

em

Clique aqui para ver referência

A revista Go Where Gastronomia, há 17 anos no mercado,
vai promover, em 2021, a sexta edição do Concurso
Go Where Gastronomia de Jovens Talentos.
Com o objetivo de promover o intercâmbio entre escolas,
futuros chefs e renomadas empresas do setor alimentício,
Go Where Gastronomia elaborou este projeto comercial que
visa levar para as renomadas universidades participantes,
o conceito de grandes marcas para clientes com grande
potencial.

O concurso será desdobrado em eliminatórias, realizadas nas instalações das 7 faculdades
participantes. Será selecionada uma dupla de alunos para representar cada escola.

A dupla vencedora além de ganhar um estágio em um renomado restaurante em São Paulo e uma série de prêmios
surpresa e exclusivos, será a grande estrela na capa de umadas edições da Revista Go Where Gastronomia.
As duplas que conquistarem o segundo e terceiro lugares serão premiadas
com viagens incríveis em território nacional com direito a acompanhante.
Consulte nossa equipe de vendas
para mais informações sobre o evento

2 0 2

1

Festa de Aniversário

26
anos

Clique aqui para ver referência

2 0 2

1

26

anos de sucesso

A revista GO WHERE Lifestyle vai celebrar 26 anos de sucesso com uma grande festa.
Essa é uma promoção conjunta com a Rádio Jovem Pan. Convidamos sua empresa/marca
a fazer parte desse momento e dessa história tão bem consolidada.

Espaço

PARA EXPOSIÇÃO DE SEU PRODUTO, DE QUALQUER
PORTE, EM FORMATOS PERSONALIZADOS.

Networking e descontração
COM PERSONALIDADES E PESSOAS DE DESTAQUE DE VÁRIOS MERCADOS.
Consulte nossa equipe de vendas
para mais informações sobre o evento

REDES SOCIAIS

400.000 LEITORES

DISTRIBUIÇÃO

IMPRESSO
Mailing selecionado | Distribuição em pontos estratégicos | Bancas e livrarias
| Assinaturas | VIP Rooms nos principais aeroportos do Brasil
DIGITAL
Portal constantemente atualizado | APP para Android e iOS | Redes Sociais
PÚBLICO
Homens e Mulheres das classes AA, A e B.
PERIODICIDADE
A cada 2 meses uma nova edição. Além das constantes atualizações no Portal, APP
e Redes Sociais.

L

EITORES

Nosso público é formado por pessoas de extremo bom gosto que
sabem aproveitar o lado bom da vida: Empresários/executivos
(Presidentes, Diretores, Superintendentes), formadores de opinião,
publicitários, celebridades da alta sociedade brasileira, chefs
renomados, estudantes de gastronomia, distribuidores, importadores,
restauranters, entre outros profissionais do mercado.

65%
Classe A e B

35%
Classe C

32%
21 a 27 anos

52%
28 a 55 anos

16%

Acima de 56 anos

&

Formatos
Valores
Página Dupla

Formato Final: 46cm x 30cm
Com Sangria: 47cm x 31cm
Investimento: R$ 21.000,00

1/2 Página

Formato Final: 22cm x 14,2cm
Com Sangria: 23cm x 14,2cm
Investimento: R$ 9.000,00

4ª capa

+400 mil leitores
qualificados
impactados por edição

Página Indeterminada

Formato Final: 23cm x 30cm Formato Final: 23cm x 30cm
Com Sangria: 24cm x 31cm Com Sangria: 24cm x 31cm
Investimento: R$ 19.000,00 Investimento: R$ 15.000,00

Rodapé Duplo

Formato Final: 45cm x 7cm
Com Sangria: Investimento: R$ 12.000,00

Publicação Bimestral.
Para receber o cronograma atualizado, consulte nossa equipe.

&

PORTAL

APP

TABLETS
SMARTPHONES

O maior portal de gastronomia e lifestyle de luxo do Brasil em parceria exclusiva
com o Terra, um dos maiores portais líderes de conteúdo digital da América Latina.

FORMATOS
Anúncio

Formato

Dimensões

Extensão

Peso

Valor

Big Banner Especial + mobile

880x267 pixels

JPG/GIF/HTML5*

70kb

R$ 7.000,00/mês

Super Full banner + mobile

728x90 pixels

JPG/GIF/HTML5*

60kb

R$ 10.000,00/mês

Full banner + mobile

468x60 pixels

JPG/GIF/HTML5*

60kb

R$ 5.000,00/mês

Retângulo Médio + mobile

300x250 pixels

JPG/GIF/HTML5*

60kb

R$ 5.000,00/mês

Half-banner + mobile

300x90 pixels

JPG/GIF/HTML5*

50kb

R$ 3.500,00/mês

Banner Mobile***

300x50 pixels

JPG/GIF/HTML5*

50kb

--

Publi Editorial

Consultar

TXT/VDO/IMG

Sob consulta

Sob consulta

*Os banners em HTML5 podem ser enviados com até 150kb de peso.
**Incluso no formato Super Full Banner. Este banner estará sempre visível dentro do menu sticky.
***O Formato mobile está incluso em todas as versões de banner

Galeria
de imagens

Link

Vídeo

Itens adicionais ao anúncio
•
•
•
•

Arte do anúncio impressa
Link para o site da empresa
Galeria de Imagens para agregar informações ao conteúdo
Player com vídeo exclusivo

Tabelas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

1

Super Full banner

728x90 pixels

Big Banner Especial

880x267 pixels

Retângulo

300x250 pixels

Half Banner Mobile

300x90 pixels

Banner Mobile

300x50 pixels

2
3

5

3
4

Super Full banner

728x90 pixels

TV

Cada vez mais é essencial ser relevante e fazer parte do cotidiano das pessoas através de uma boa história somada a uma comunicação que
crie um elo emocional genuíno entre marca e potencial consumidor.
Para potencializar a exposição de sua marca, a Go Where TV te ajudará a criar conteúdos exclusivos de forma orgânica, estimulando o interesse
e engajamento do público em todas as plataformas.

TV

Com uma equipe audiovisual extremamente criativa, composta por profissionais experientes e premiados com mais de 26 anos de mercado,
a Go Where TV tem o Branded Content em seu DNA e por isso prioriza a geração de conteúdo impactante e engajante feito sob
medida com baixo custo de produção e alto valor agregado. Alguns formatos de vídeos: institucional, receita, cross branded, entrevista,
comercial, documentário, reportagem especial, entre outros; com transmissão via satélite, canais digitais e digital signage.

Consumo de
vídeos online
já é maior do que o da televisão!*

TV
Além de estar disponível em nosso portal e redes sociais,
a Go Where TV também está inserida no YouTube, maior
plataforma de compartilhamento e visualização de vídeos
no ambiente digital, ampliando ainda mais o alcance de sua
mensagem e possibilidades de ativação.

(* Fonte: YouTube )

Vídeo de receita
em estúdio

(cerca de 1 minuto)

Passo a passo de uma receita de fácil execução para a pessoa fazer
em casa apresentada por um renomado chef, parceiro da Go Where.
Com exposição do(s) produto(s) enquanto o prato é executado.
• Produção, captação de imagem
• Locação de estúdio/cozinha
• Edição e finalização
• Veiculação no Portal, Go Where TV e redes sociais
Clique aqui para ver referência

Vídeo na
empresa cliente

(de 3 a 5 minutos)

Nossa equipe de filmagem vai até o local de negócios do cliente: bar,
padaria, restaurante, lanchonete, café, escritório, agência, empresa…
Para filmar o ambiente, entrevistar funcionário(s), chef, proprietário
e mostrar os produtos e serviços oferecidos.
• Captação in loco de imagens e entrevistas
• Edição e finalização
• Veiculação no Portal, Go Where TV e redes sociais
Clique aqui para ver referência

Desafio com
seus produtos
| Opção 2

(de 3 a 5 minutos)
Nossa equipe de filmagem vai até um restaurante
parceiro, para que o chef do local prepare receita com os
produtos da marca cliente. O vídeo inclui entrevista com
o chef para explicar o que foi feito e com o porta-voz da
marca para falar sobre os produtos utilizados.
• Captação in loco de imagens e entrevistas
• Edição e finalização
• Veiculação no Portal, Go Where TV e redes sociais
Clique aqui para ver referência

Vídeo
Institucional

(de 3 a 5 minutos)

O filme produzido conta a história da empresa ou algum fato
específico da mesma, aniversário de fundação, lançamento de nova
campanha, produto ou serviço…
• Apresentadora
• Produção, captação de imagem
• Locação de estúdio/cozinha
• Edição e finalização
• Veiculação no Portal, Go Where TV e redes sociais
Clique aqui para ver referência

Vídeo no estúdio
Go Where

(de 3 a 5 minutos)

A apresentadora da Go Where entrevistará o cliente, ou algum
representante da marca por ele indicado sobre tema relevante
para a empresa a ser definido.
• Apresentadora
• Chef convidado
• Produção, captação de imagem
• Locação de estúdio/cozinha
• Edição e finalização
• Veiculação no Portal, Go Where TV e redes sociais
Clique aqui para ver referência

BOUTIQUE CRIATIVA
A StoryBrand é uma Agência de Marketing e
Comunicação diferente, com a incrível missão
de atuar como uma Extensão de Negócios
Criativos para nossos clientes, humanizando e
transformando marcas em Experiências Exclusivas
por meio de Storytelling, Branded Content e Ações
Multiplataforma criadas por Especialistas para
Entreter, Engajar e Alcançar Resultados Únicos.

REVISTAS

CUSTOMIZADAS
Uma publicação exclusiva com a cara da sua marca.

N

os últimos anos, inúmeras empresas lançaram seus próprios títulos
com o objetivo de fortalecer a imagem institucional e oferecer
informações, produtos e serviços diferenciados a um público

Atualmente gerencia mais de dez publicações, desenvolvidas para diferentes universos,
públicos e objetivos, o que comprova sua enorme capacidade para gerar materiais e
informações de qualidade e credibilidade para diferentes clientes.

específico.
Ao mesmo tempo, associa informação e entretenimento, conquistando o
público pela emoção, qualidade gráfica e cumplicidade.

PRINCIPAIS OBJETIVOS DAS REVISTAS CUSTOMIZADAS CRIADAS E GERENCIADAS
PELA Go Where:

Através de uma publicação própria, é possível fazer com que o
leitor/ cliente entenda melhor o universo da marca, assimilando
conceitos e fortalecendo esse canal de comunicação entre
empresa e mercado, além de gerar novos negócios, mesmo que
num primeiro momento esse não seja seu principal objetivo.

O segmento de revistas
customizadas é o que mais vem
crescendo no mercado editorial,
que descobriu nesses produtos uma
grande ferramenta institucional
para as corporações.

Isso acontece devido a segmentação dos públicos e do alto poder
aquisitivo destes, a quem, na grande maioria das vezes, essas revistas
são dirigidas.
A Go Where a desenvolve desde o conceito junto ao cliente, o conteúdo que
será publicado, as imagens que ilustrarão as matérias, passando pelo projeto
gráfico até chegar à entrega do arquivo fechado para a gráfica.

– Estabelecer um vínculo forte com clientes, fornecedores e com
a sociedade em geral
– Fortalecer a imagem institucional sem intermediadores,
minimizando riscos de ruídos ou falhas de interpretação para
mensagens e conceitos de grande importância.

– Oferecer informações, produtos e serviços diferenciados e de grande
interesse para seu público alvo .
A Go Where possui uma equipe de profissionais com grande experiência nas áreas editorial,
comercial, gráfica e de marketing, sempre em constante processo de aperfeiçoamento
com o objetivo de atender aos cada vez mais altos padrões de qualidade do mercado e
principalmente de nossos clientes e parceiros.

CONTATO:
TELEFONE: +55 11 3046-5599
EMAIL: gocomercial@GoWhere.com.br
www.GoWhere.com.br
GoWhereGastronomia

GoWhereGastronomiaOficial

GrupoGoWhere

