


SOBRE A ASCOFERJ
A Associação do Comércio Farmacêutico do Estado do Rio de 
Janeiro (Ascoferj) é uma associação sem fins lucrativos que defende 
os interesses de farmácias, drogarias e distribuidores em todo o 
Estado do Rio de Janeiro há mais de 30 anos. São mais de 1,8 mil 
estabelecimentos associados em cinco regiões: Norte, Noroeste, 
Serrana, dos Lagos, Metropolitana, Médio Paraíba/Costa Verde e 
Centro-Sul.



SÓCIO HONORÁRIO
DA ASCOFERJ
É um projeto de cooperação e parceria comercial entre a Ascoferj 
e empresas ligadas ao setor farmacêutico. Uma oportunidade de 
colocar sua marca em evidência para o varejo.



SÓCIO
HONORÁRIO
DA ASCOFERJ

Ao se tornar sócia honorária, a empresa obtém vantagens, entre elas:

- anúncio de página inteira, uma vez por ano, na Revista da Farmácia;
- logotipo da empresa na home do site da Ascoferj;
- marca exposta onde ocorrem os treinamentos da Ascoferj;
- ser patrocinadora dos principais cursos e eventos realizados
  pela Ascoferj em todo o Estado do Rio de Janeiro, exceto aqueles
  promovidos em parcerias exclusivas;
- publicar novos produtos na coluna Lançamentos, da Revista da
  Farmácia, em três edições por ano.



SÓCIO
HONORÁRIO
DA ASCOFERJ

• MAIS VISIBILIDADE 
Em nossos eventos, a sua marca ganha local de destaque.
Revista da Farmácia, website, campanhas de e-mail marketing e 
banners nas nossas redes sociais são apenas alguns dos recursos 
visuais utilizados na divulgação da sua empresa.

• COMO FUNCIONA
O contrato de sócio honorário terá a duração de 12 meses. E o valor 
do investimento será de um salário mínimo nacional, mensalmente.



ASCOFERJ IMPRESSO
• REVISTA DA FARMÁCIA 
Público: empresários, gestores, farmacêuticos, balconistas e demais 
profissionais que trabalharam em farmácias e drogarias.
Tiragem: 5 mil exemplares
Periodicidade: bimestral



ASCOFERJ
IMPRESSO

• REVISTA DA FARMÁCIA 
Distribuição: em todo o Estado do Rio de Janeiro.

• PROJETOS DIFERENCIADOS
- Suplemento especial de cobertura do Prêmio Destaque Ascoferj.

Mapa do site com o número de estabelecimentos em cada região.
 
 Região Norte - 52
 Região Noroeste - 26
 Região Serrana - 69
 Região dos Lagos - 137
 Região Metropolitana - 1.127
 Região Médio Paraíba/Costa Verde - 181
 Região Centro-Sul - 25



ASCOFERJ
IMPRESSO

• REVISTA DA FARMÁCIA 
Espaço e valores

4ª Capa        R$ 3.300,00 | 21 x 28cm (22 x 29 sangrada)

Página dupla     R$ 3.500,00 | 42 x 28cm (43 x 29 sangrado)

2ª Capa        R$ 2.900,00 | 21 x 28cm (22 x 29 sangrada)

3ª Capa        R$ 2.500,00 | 21 x 28cm (22 x 29 sangrada)

Página inteira     R$ 2.000,00 | 21 x 28cm (22 x 29 sangrada)

Meia página      R$ 1.400,00 | 21 x 14cm (22 x 14,5 sangrada)

Rodapé simples    R$ 900,00 | 21 x 7cm (22 x  7,5 sangrada)

Rodapé duplo    R$ 1.300,00 | 42 x 7cm (43 x  7,5 sangrada) 

Informe publicitário  R$ 2.100,00 | 18,8x 11,2cm



ASCOFERJ DIGITAL
• PORTAL 
Page Views (média anual): 11. 203.
Visitas (média anual): 7.262

• BANNER
Formatos e valores a negociar.



ASCOFERJ
DIGITAL

• FACEBOOK
4.600 seguidores 
Perfil dos seguidores: 71% Mulheres e 29% Homens
Área geográfica de maior alcance: Rio de Janeiro 

• TWITTER
1.077 seguidores
Impressões do Tweet: 1.458 - Fev 2018



PRÊMIO DESTAQUE
ASCOFERJ
Associados da Ascoferj elegem as distribuidoras, as indústrias de HPC 
e os laboratórios farmacêuticos que mais se destacam no setor. Ao 
todo, são 11 categorias de premiação e o “SuperDestaque”. O prêmio 
é entregue durante evento promovido no fim do ano. Durante a festa, 
lideranças da indústria, da distribuição e do varejo fazem networking 
e celebram com os indicados.



PRÊMIO
DESTAQUE
ASCOFERJ

• COTAS DE PATROCÍNIO
GOLD – R$ 6.000,00

1. Logotipo da empresa em todas as peças de divulgação do Prêmio 
Destaque, em menor destaque que a categoria Master, como 
revista de cobertura do Prêmio, site do prêmio,peças promocionais, 
comunicação visual e mídia eletrônica no local do evento.

2. Anúncio de meia página na Revista da Farmácia (edição a ser 
liberada pela Ascoferj) mais seis inserções (uma por mês) nas redes 
sociais (Facebook, Twitter e Linkedin).

3. Três convites para a festa de entrega do Prêmio.



PRÊMIO
DESTAQUE
ASCOFERJ

• COTAS DE PATROCÍNIO
STANDARD – R$ 4.000,00

1. Logotipo da empresa em todas as peças de divulgação do 
Prêmio Destaque, em menor destaque que as categorias Master e 
Gold, como revista de cobertura do Prêmio, site do prêmio, peças 
promocionais, comunicação visual e mídia eletrônica no local do 
evento.

2. Anúncio de rodapé de página na Revista da Farmácia (edição a 
ser liberada pela Ascoferj).

3. Dois convites para a festa de entrega do Prêmio.



ASCOFERJ
CAPACITAÇÃO
Cursos com, aproximadamente, 30 pessoas em cada reunião, uma 
excelente oportunidade para expor sua marca como patrocinadora.
Total de profissionais capacitados por ano
2015 – 678
2016 – 926 
2017 - 912



ASCOFERJ EVENTOS
• PRÊMIO DESTAQUE ASCOFERJ 
A 1ª edição ocorreu em 1999. Desde então, foram 12 edições 
reconhecendo e premiando o trabalho de distribuidoras, indústrias 
e laboratórios farmacêuticos. As empresas são indicadas pelos 
associados e a cerimônia acontece no Rio de Janeiro. A apuração dos 
dados é feita por consultoria externa e independente.



ASCOFERJ EVENTOS
• DIA NACIONAL DA FARMÁCIA 
Evento direcionado ao grande público, com serviços de medição de 
glicose, aferição de pressão arterial e orientação sobre uso adequado 
de medicamentos. Parcerias com fabricantes de HPC possibilitam 
também oferecer serviços de beleza. Ao todo, mais de mil pessoas já 
foram beneficiadas.



ASCOFERJ EVENTOS
• DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO 
Para fortalecer o vínculo e reconhecer a contribuição do profissional 
com o setor, a Ascoferj promove um evento para celebrar o Dia 
Internacional do Farmacêutico, comemorado em 25 de setembro.



Invista!
Torne-se mais presente no comércio farmacêutico 
por meio dos produtos da Ascoferj.

Alexandra Potente
comercial@ascoferj.com.br

(21) 2220-9390
(21) 96445-7365


