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ANO X II – Nº 63 – 2007 – R$ 9,90

fernanda torres – desbocada & descolada

JORNALISMO NA TV

Boris casoy
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ALEXANDRA
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Filha de monstros sagrados da dramaturgia
brasileira, ela ganhou luz própria
como a principal estrela de sua geração
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ANO X VII – Nº 95 – 2012 – R$ 14,90

musa da minissérie global O CaçadOr, a atriz de olhar inebriante revela
como lida com as emoções na hora de incorporar personagens
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KARIN HILS

Priscila Prade
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Poderosas
Elas estão entre as mulheres mais bem-sucedidas
e influentes do País, numa fusão
equilibrada entre berço, beleza e competência
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EASY RIDER!

E MAIS: JOIAS • PERFUMES • ACESSÓRIOS FASHION • SOCIETY • BELEZA

Plus: ParIs, mIlão,

Roberto Justus

JOGADA
DE
MESTRE
O empresário e apresentador
do reality show O Aprendiz aposta
suas fichas em um novo desafio
profissional: cravar seu nome
no competitivo mercado financeiro

Jeans e muito
couro reinam
na temporada
de inverno

DE VOLTA AO HOJE EM DIA,
A APRESENTADORA COMEMORA
O SUCESSO NA CARREIRA E
FALA DA REALIZAÇÃO DE SER MÃE

Nº 78 – 2009

PLUS: RELÓGIOS •CRUZEIRO PELO CARIBE • PEDRAS BRASILEIRAS

Nº 110 – 2015

Nº 104 – abril/maio 2014

enigmática!

00095

ANO XiX – Nº 104 – R$ 14,90
AbRil/mAiO 2014

a diva que colocou
deus no divã
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ANA HICKMANN – LINDA, LOIRA E PODEROSA!

cleo pires – enigmática!
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ANO X IV – Nº 78 – 2009 – R$ 9,90

Ele chega aos 50 anos – arrasando
em Toma Lá Dá Cá e no supermusical
Os Produtores – como o mais
influente astro do showbiz brasileiro
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ANO X II – Nº 64 – 2007 – R$ 9,90
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ANO X II – Nº 66 – 2007 – R$ 9,90

miguel falabella – louro,alto, poderoso

socialites

a cultura

maurício Junot,

o rei da blindagem
um brasileiro
à prova de balas

M I G U E L FA L A B E L L A

louro, alto,

poderosas– Christina Carvalho pinto, rosangela lyra,ana paula Junqueira e daniela Zurita

“marisa monTe
É fake e fria”

memórias
de 12 milhões
de viagens

capa89curvasok.indd 1

Edição
de
Aniversário

loBão
demolidor:

o rei do turismo

iVersÁ
aN

Anos

www.gowheresp.com.br

Guilherme
Paulus,

www.gowheresp.com.br

Roberto Justus – Jogada de Mestre

25 anos – Edição de Aniversário

ANOS

A ex-consulesa
da França e
sua luta contra
O RACISMO
NO BRASIL

Especial

O NOVO NORMAL

•Tudo sobre a

reabertura dos
restaurantes

•Shoppings e

cinemas renovados
pós-pandemia

•O futuro do turismo

no Brasil e no mundo

DEGUSTAÇÃO ÀS CEGAS

2O

MELHORES
VINHOS TINTOS
PORTUGUESES

LIPO HD

Nova técnica
para esculpir
suas curvas
ANO XXIV – Nº 134 – 2020 – R$ 34,90
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JOiAs nOs pés

“Com exceções,
não existe roupa errada”

ANO X VI – Nº 91 – 2011 – R$ 14,90

A
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As suítes das
celebridades
Tesouros de
Tânia Bulhões

Lucilia Diniz

Uma

Mulher
em
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Rica, esfuziante, “linda de viver”, Hebe
chega a inacreditáveis 80 anos como a
mais sólida instituição da tv brasileira

Plus: Ny, PAris, rio, ciGArs, Golf, os cArrões que elAs AdorAm
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MALHAÇÃO tOP

empresárias
top de
São Paulo

Ela já pesou
120 quilos e foi
o “patinho feio”
da família. Hoje,
linda, light e
vitoriosa nos
negócios, é a
maior anfitriã
da cidade

Nº 134 – 2020

ANO X IV – Nº 75 – 2009 – R$ 9,90

Hebe – A Diva do Brasil
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ANO XXV – Nº 136 – 2020/2021 – R$ 34,90

Gloria Kalil
EntREvIStA

Ana Paula
Junqueira

EnTREVisTAs

Priscila Corrêa
da Fonseca

Os sapatos
mais caros
do mundo

tURISMO AAA

As mais chiques
piscinas do mundo
Lua de mel
6 estrelas

ANO X IV – Nº 76 – 2009 – R$ 9,90
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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 Lifestyle.

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
Referência em Moda, Beleza,
Gastronomia Decoração, Turismo,
Automóveis / Motos / Barcos,
Business, Mercado Imobiliário,
Eventos, Variedades, Atualidades,
Comportamento, Cultura,
Personalidades e Entretenimento.
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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!

Coquetéis de
Lançamento da

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

FESTA DE

Lançamento
da Edição de

17
2021

anos

Clique aqui para ver referência

17
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
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Arte
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de artistas
nacionais
que valem
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O Steve Jobs
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bom negócio?
Carreira
A receita para
chegar ao topo

4
FACES

ANO VIII – Nº 18 – 2017 – R$ 24,00

DO

DIREITO

Os segredos de justiça do quarteto que comanda os
maiores escritórios de advocacia de São Paulo – da área
tributária ao crime, passando por divórcios milionários

PLUS Moda executiva • O boom do e-commerce fashion • Carros elétricos

capaBusiness18.indd 1

Fortuna digital

Falando
francamente:

12/12/17 13:10

2015

ANO IX – Nº 19 – 2019 – R$ 35,90

O mais requisitado
estilista brasileiro
amplia sua produção
e agora investe
em moda feminina

E mais: as primeiras entrevistas de William Waack e Evaristo Costa como contratados da CNN Brasil

MIAMI

Ricardo Almeida

SUCESSO
SOB
MEDIDA
2017

Os bastidores da chegada da principal
marca de notícias do mundo e os sinais de
como ela vai mudar o mercado de mídia

Onix

Tempo é
dinheiro

4 FACES DO DIREITO

RICARDO ALMEIDA – SUCESSO SOB MEDIDA

CNN NO BRASIL

NO BRASIL

CapaCNN.indd 1

Gestão
pessoal

Entrevistas

Marcos

Da esquerda para a
direita: Celso Cintra
Mori (do escritório
Pinheiro Neto),
Luiz Flávio D’urso,
Ives Gandra
da Silva Martins
e Priscila Corrêa
da Fonseca

ANO VII – Nº 14 – 2015 – R$ 18,90

O CEO e founder
da CNN Brasil,
Douglas Tavolaro,
entre os
apresentadores
Waack e Evaristo

WHERE

,WHERE

,WHERE

WHERE

PLUS: Sapatos executivos • Motos campeãs • Moda: looks para o happy hour

E

DIÇÃO
ESPECIAL

Para um(a) líder de negócios, não basta apenas estar informado(a) sobre as novas
tendências do mercado. É necessário saber se posicionar com exatidão, credibilidade
e impressionar nas soluções eficazes geradas por sua empresa.
Muitos veículos disputam espaço para publicar análises e estatísticas, mas é
imprescindível se diferenciar e compreender que outros temas precisam ser abordados
para auxiliar o posicionamento e a tomada de decisões do empresário moderno e
criativo.
Go Where Business tem um conteúdo leve, abrangente e relevante voltado para
o líder em sua essência. Desde as tendências referentes às novas tecnologias,
formas de liderança, trabalho em equipe e os principais cases de sucesso, até dicas
de comportamento e estilo de vida baseadas nas principais personalidades do
empreendedorismo, tudo para auxiliar o empresário em sua jornada de sucesso.
Para homens e mulheres de negócios, números não são o bastante. O sucesso é muito
mais do que chegar ao topo, é um estilo de vida.

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

400.000 CONSUMIDORES

MENSALMENTE

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, decoradores, arquitetos, celebridades
da alta sociedade brasileira, Consulados, Embaixadas, Câmaras
de Comércio entre outros.

12% 69% 19%
21 a 27 anos

28 a 55 anos

Acima de 56 anos

69%
Classe A

31%
Classe B

REDES SOCIAIS

&

Formatos
Valores

Página Dupla

4ª capa

Página Indeterminada

+400 mil leitores
qualificados

impactados por edição

Publicação Trimestral.
Formato Final: 46cm x 30cm
Com Sangria: 47cm x 31cm
Investimento: R$ 35.000,00

1/2 Página

Formato Final: 23cm x 30cm Formato Final: 23cm x 30cm
Com Sangria: 24cm x 31cm Com Sangria: 24cm x 31cm
Investimento: R$ 31.000,00 Investimento: R$ 25.000,00

Rodapé Duplo

Formato Final: 22cm x 14,2cm Formato Final: 45cm x 7cm
Com Sangria: 23cm x 14,2cm Com Sangria: Investimento: R$ 15.000,00 Investimento: R$ 18.000,00

Para receber o cronograma atualizado, consulte nossa equipe.

&

APP

PORTAL

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
produto
(cerca de 1 minuto)

Vídeo realizado com material do cliente (vídeos, fotos, animações…)
Exposição do(s) produto(s) com detalhes do mesmo na tela, em
vídeo de até um minuto.
• Avaliação do material do cliente
• Produção, captação de imagem
• Locação de estúdio
• Edição e finalização
• Veiculação no Portal, GoWhere 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
para filmar o ambiente, entrevistar funcionário(s), proprietário
e mostrar os produtos e serviços oferecidos.
• Captação in loco de imagens e entrevistas
• Edição e finalização
• Veiculação no Portal, GoWhere TV e redes sociais
Clique aqui para ver referência

Lançamento de

produtos | campanha |
cobertura de eventos
(de 3 a 5 minutos)

Nossa equipe de filmagem vai até o local indicado pelo cliente para
captar evento de lançamento de um novo produto ou campanha da
marca. O vídeo inclui entrevista com o cliente ou porta-voz da marca
para dar detalhes sobre o lançamento.
• 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, abertura de nova unidade...
• Entrevista com cliente e/ou porta-voz da marca
• Produção, captação de imagem
• Locação de estúdio
• Edição e finalização
• Veiculação no Portal, GoWhere TV e redes sociais
Clique aqui para ver referência

Entrevista no
estúdio Go Where

(de 3 a 5 minutos)

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

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

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

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.

PRA QUEM CURTE
O LADO BOM DA VIDA

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

GoWhereLifestyle

GoWhere

