O INSTITUTO PET BRASIL (IPB) NASCEU EM
2013 PARA ESTIMULAR O
DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE
PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANIMAIS DE
ESTIMAÇÃO.
A entidade lidera projetos de fomento ao
conhecimento, empreendedorismo e inovação, com
o objetivo de construir um varejo mais
profissionalizado e fortalecer a relação entre seres
humanos e animais de estimação, que
comprovadamente é benéfica para a saúde e o bemestar de ambos.
Para 2020 o IPB apresentará uma nova publicação, o
YEARBOOK 2020, que será a principal fonte de
infomações do setor que estará disponível em duas
versões:
livro com capa dura e versão digital.

OBJETIVOS DO YEARBOOK:
• Gerar informação exclusiva sobre o mercado pet brasileiro
• Colaborar com o desenvolvimento do setor
• Difundir a realidade do mercado pet brasileiro no Brasil e no exterior
• Oportunidade de divulgação da sua marca
• Difusão de mensagens que estão alinhadas com o setor
• Disseminar informações de maneira proativa e para o público certo
• Material de referência para o mercado
• Por ser bilíngue, será uma ótima ferramenta para divulgação
deste setor internacionalmente

CONTEÚDO
O YEARBOOK Instituto Pet Brasil apresentará todas as informações oficiais do mercado, entrevistas com players do
setor e estudos exclusivos. Confira abaixo algumas das informações presentes na obra:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dados gerais do comércio pet
Faturamento comércio eletrônico
Faturamento serviços veterinários
Faturamento serviços gerais
Fatuamento venda total de animais
Varejo pet especializado
Canais de acesso a produtos e serviços pet
Pontos e venda de produtos para pet
Pontos de venda de produtos e serviços para pet por região e por estados
Criadouros setor pet
Quantidade de empresas no setor pet
Empregos no setor pet
Empregos e serviços especializados
Animais abandonados
Número de ONG`s no Brasil
Rankeamento do varejo pet

BENEFÍCIOS DO YEARBOOK:
•
•
•
•
•

Fonte de informação confiável, que representam de fato o mercado brasileiro
Visibilidade do material
Oportunidade do setor publicar os números que de fato os representam de maneira proativa
Reforçar discursos do setor
Orientação de acadêmicos, consultores, investidores, órgãos do governo e do poder legislativo, entre outros
interessados no setor.

A obra será distribuída para:
•

Formadores de opinião

•

Embaixadas e consulados

•

Disponibilizada nos canais de comunicação do Instituto

•

Disponibilizada na Amazon

•

Todos os membros do Instituto

•

Jornalistas

•

Venda nas principais livrarias do Brasil

•

Material será bilíngue

•

Versão digital

Tiragem
500 Exemplares + Doações

LANÇAMENTO
O livro será lançada no mês de
abril de 2020 com um grande
coquetel durante o evento do
International Pet Meeting –
Summit

COTAS
Cota Master (apenas 2 cotas por segmento)
• 04 páginas de matéria e/ou anúncio
• 15 exemplares do livro com capa personalizada
Investimento: R$ 50.000,ºº
Cota Standard
• 01 páginas de matéria e/ou anúnico apresentando a empresa
• 05 exemplares do livro
Investimento: R$25.000,ºº

Ficha técnica:

Instituto Pet Brasil – YEARBOOK 2020
Total de páginas
120 páginas

Cores
4 x 4 cores

susana.gewehr@alisul.com.br
Formato fechado

Formato aberto

21 x 28 cm

42 x 28 cm

Acabamento
• Capa Dura com aplicação de verniz localizado

CMYK

Tiragem

Papel

500 unidades

Couchê Fosco 170g

Impressão
Pancrom

NÃO FIQUE FORA DESSA OPORTUNIDADE!

Andreia Cardoso
atendimento@institutopetbrasil.com

11 5034-6974
11 98816-4832

