
Acalme a fila do seu estabelecimento e ganhe
mais lucro e conveniência!

OS BENEFÍCIOS
DA REVISTA!
OS BENEFÍCIOS

DA REVISTA!



Contato

André Santos
Dpto. Comercial SP

(11) 3839-4884
andre.santos@dgb.com.br

 
Felipe Kotait Borba
Dpto. Comercial RJ

(21) 2195-3419
felipe.borba@dinap.com.br

 
Simone Shiro

Dpto. Comercial Rede (demais regiões)
(11) 3789-2727

simone.shiro@dgb.com.br



Grupo AbrilGrupo Abril

O Grupo Abril é um dos maiores e mais influentes grupos de comunicação e 

educação da América Latina. Fundado em 1950, emprega hoje mais de 9,5 mil 

pessoas e fornece informação, cultura, educação e entretenimento para 

praticamente todos os segmentos de público e atua de forma integrada em várias 

mídias. Na área impressos, a Editora Abril publica 52 revistas e é líder em 22 dos 

26 segmentos em que atua. 

Suas publicações vendem cerca de 90 milhões de 

exemplares anualmente, têm 4,2 milhões de assinaturas 

e são lidas por quase 30 milhões de pessoas. Sete das 

dez revistas mais lidas do país são da Abril, sendo VEJA 

a terceira maior revista semanal de informação do 

mundo e a maior fora dos Estados Unidos.

90 milhões de exemplares vendidos

9.000 funcionários

Um dos maiores e mais influentes 
grupos de comunicação da América Latina



A DinapA Dinap

2.500 funcionários

94 mil m² de área para operação, divididos em 2 CDs e 20 filiais

Rede de distribuição com 2 CDs, 300 distribuidores regionais e 20 filiais

Entrega mensal de 48 milhões de publicações e 1 milhão de encomendas 
em 2.600 cidades do Brasil

Acomoda em sua operação um dos maiores sorters em uso no Brasil, 
adquirido em 2012 com investimento de 8,8 milhões de reais 

A Dinap, empresa do Grupo Abril, é a maior companhia de distribuição de publicações do Brasil. Está há 
50 anos no mercado e atualmente é responsável por mais de 95% das vendas avulsas de revistas no 
país, chegando a mais de 2,6 mil municípios brasileiros. A Dinap atende, além da Editora Abril, outras 
80 editoras, entre elas Globo, Ediouro, Alto Astral, Duetto, Panini, CARAS, On Line, Rickdan e Escala.

Por meio de uma rede de distribuidores regionais, a Dinap chega a cerca de 30 mil pontos de venda 
em todo o território nacional. São 16 mil bancas, 4 mil livrarias e revistarias, 7 mil pontos alternativos 
e 3 mil lojas no grande varejo.

DGB
Além da Dinap, o Grupo Abril reúne outras cinco empresas ligadas à logística e distribuição por meio 
da holding DGB: FC, Magazine Express, Treelog e Total Express/Entrega Fácil. Com cerca de 2.500 
funcionários, a DGB conta ainda com ampla rede de distribuição em todo o Brasil e oferece um 
diversificado portfólio de serviços, entre eles a distribuição de revistas em banca, realização e 
acompanhamento de ações comerciais e trade marketing, entrega porta a porta de impressos e 
encomendas de pequeno porte, análise e inteligência de mercado, manuseio e assessoria logística. 



A Dinap RevistasUm mercado em plena 
expansão!

300 editoras

28 mil lançamentos/ano

30.000 pontos de vendas

96% de presença no ranking ABRAS de supermercados

25 mil check outs

236 milhões de exemplares vendidos

1,6 bilhão de reais em vendas (ano base 2012)

18.000 Bancas de Revistas
3.000 Supermercados
750 Outros pontos
600 Redes de Livrarias
450 Lojas de Departamento
350 Drugstores
250 Lojas de Home Center



Revistas VendasA Dinap te ajuda a 
vender mais!

BENEFÍCIOS

• Reduzem as reclamações de 
clientes na fila

• Combinam com outras 
categorias de produtos

• 100% de devolução de revistas 
não vendidas

INTELIGÊNCIA

• Gerenciamento por categoria

• Definição de mix personalizado

• Distribuição segmentada

• Busca ativa de oportunidade

• Análise de mercado

PRESENÇA

• A Dinap está presente em 
2.600 cidades do Brasil

• Agenda de visitas semanais de 
promotores de vendas em todas 
as lojas do Brasil  

• Entrega, organização e retirada 
de produto diretamente nas 
lojas de todo Brasil

FILA ÚNICA VENDA 

CASADA REVISTAS

PROMOCIONADAS
AÇÕES 

COMPRE

E GANHE



São mais de 8 mil títulos, sendo 300 deles já selecionados de acordo 
com o perfil de cada loja. 

ProdutosPara cada loja, um 
mix diferente!


