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BBMAG – BOSSA BRAZIL MAGAZINE
Bossa Brazil Magazine (BBMag) é a única publicação bilíngue anglo-brasileira e anglo-hispânica
baseada em Londres especializada em estilo de vida, turismo e cultura com conteúdo positivo.
A BBMag é distribuída gratuitamente em Londres, assegurando aos nossos clientes e parceiros
comerciais o máximo de impacto e exposição entre essa audiência específica.
QUEM É A BOSSA?
A Bossa é uma agência internacional de marketing e promoção que utiliza a cultura e
experiências únicas para a divulgação de nossos clientes. Tudo realizado com paixão, inovação,
talento e estilo influenciados pelas nossas raízes anglo-brasileiras. Por isso somos “Bossa”!
Criamos oportunidades de negócios através da extensa experiência comercial de uma equipe
altamente qualificada, com estratégias e campanhas inovadoras e criativas. Tudo isso garante
lugar de destaque em mercados competitivos aos nossos clientes.

TURISMO É O NOSSO FORTE!
Temos mais de 20 anos de experiência e conhecimento na indústria do turismo nos mercados
britânico, europeu, sul-americano e brasileiro. Com uma equipe extremamente capacitada e
com experiência comprovada no setor, trabalhando com diversos escritórios de turismo
nacionais e regionais, a Bossa oferece aos clientes um extenso know-how e profissionalismo.
A Bossa tem uma equipe experiente de vendas para direcionar esforços de marketing que
incluem promoções, posicionamento de produtos e distribuição. Somos experts em desenvolver
campanhas de marketing inovadoras, exitosas e direcionadas para consumidores e para o trade
turístico, que asseguram o destaque de nossos clientes. Desde o marketing tradicional e canais
publicitários até marketing digital para mídias sociais, a Bossa adequa as campanhas para as
necessidades individuais e específicas de cada cliente.

MAS O QUÊ SIGNIFICA “BOSSA”?
Bossa é um estilo, é fazer as coisas com instinto, mostrar o charme e o talento natural. Une
vocação com tendência. É realizar tudo com paixão, criatividade, dedicação e inovação. É desta
forma que trabalhamos, somos Bossa!

POR QUE ANUNCIAR NA BBMAG?
Porque é o meio de comunicação ideal para
promover seus serviços para as comunidades
de língua portuguesa e hispânica que vivem e
trabalham em Londres, assim como aos
britânicos e audiências internacionais.
VANTAGENS EM ANUNCIAR COM A BBMAG
Oferecemos preços atrativos permitindo que
você planeje seu orçamento para uma
campanha sólida e com grande visibilidade.
Temos
flexibilidade
com relação
a
posicionamento e layout. Oferecemos
publicidade digital, online e impressa. Seu
anúncio terá destaque no Diretório de
Negócios da BBMag, com uma descrição da
sua empresa e seus serviços como nosso
parceiro comercial, além de ser incluído nas
campanhas de nossas redes sociais. Com isso
garantimos a maior e melhor exposição
possível durante o período da campanha.
ESPECIALISTAS EM TURISMO E NEGÓCIOS
É importante assegurar-se de que o seu
negócio ou produto atinja diretamente a
atenção das pessoas corretas. Seja seu ramo
de negócios um destino turístico, empresa
aérea, gastronomia ou serviços profissionais,
lojas ou serviços em geral você pode contar
com a expertise da nossa equipe comercial
para atingir seu público-alvo.

BBMAG IMPRESSA
Imprimimos edições especiais ao longo do
ano com uma circulação de 20 mil cópias
por edição, distribuídas estrategicamente
em Londres e áreas próximas, incluindo
organizações governamentais, cafés, bares,
restaurantes, lojas, centros de arte e
exposições, agências de viagem e teatros
entre
outros,
assegurando
grande
visibilidade aos parceiros e anunciantes.
BBMAG DIGITAL
Um website 100% interativo com as
maiores mídias sociais, constantemente
atualizado com informações sobre o que
acontece no Reino Unido e no mundo.
Através de nossas campanhas nas redes
sociais atingimos mais de 800 mil pessoas
ao mês. Versões em inglês, português e
espanhol.
BBMAG DIRETÓRIO DE NEGÓCIOS
Na BBMag Digital, você também encontra o
BBMag Diretório de Negócios, uma
importante ferramenta de promoção de
classificados, fornecedores de serviços e
produtos em Londres e no Reino Unido. Seu
anúncio também pode estar aqui!

Perfil de Leitores & Circulação
•
•
•
•
•

Perfil de Idade – 85% entre 25-54
Gênero – Masculino 48%, Feminino 52%
Perfil Demográfico – 49% AB (73% ABC)
Média de Renda Familiar – 49% acima de £ 80.000 por ano
Leitores – 60% britânicos & 40% de comunidades de língua
portuguesa ou hispânica vivendo e trabalhando no Reino Unido
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Fonte : VBRATA UK – Visit Brazil Travel Association (www.vbrata.org.uk), março 2019

20.000 exemplares impressos, com uma
média de três leitores por revista, com
uma audiência total de mais de 60.000

PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO BBMAG:
•
•
•
•
•
•
•
•

20% Cafés, bares e restaurantes
15% Supermercados
10% Teatros e cinemas independentes
15% Agências de viagem e operadores de turismo
14% Bares e discotecas
6% Órgãos governamentais e instituições públicas
5% Festivais e shows ao vivo
15% Outros incluindo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros educacionais
Artes e organizações culturais
Centros de artes e exposições
Entidades beneficentes
Shopping centres
Serviços (contadores, advogados, serviços financeiros)
Centros comunitários locais em áreas multiculturais
Lojas selecionadas
Bibliotecas
Livrarias
Hotéis
Salões de Beleza

Se você deseja ser um de nossos pontos de distribuição,
envie um e-mail para bbmag@bbmag.co.uk e
enviaremos cópias para sua empresa gratuitamente.

ANUNCIANTES BBMAG

Tel: +44-20-7323 9904 (UK)
+55-11-3230 9789 (Brasil)
commercial@bbmag.co.uk | www.bbmag.co.uk | @bbmaguk

