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Sobre Nós

O Produtor/Diretor Artísticos e Criador de Conteúdo 

Jornalístico George Bento, atua em parceria com 

Joss Robell Jornalista Responsável (São Paulo) pela 

Revista Inside Its criada em 2009, produzindo 

conteúdo para  Revista 

Ins ide I ts  e  publ icando 

matérias com qualidade para 

todos os públicos. A partir 

do ano de 2015 a Revista 

iniciou publicações online e 

criou um público maior e 

novas   oportunidades para 

que vários tipos de assuntos 

f o s s e m  p a u t a d o s  n a s 

páginas abas e  colunas 

especificas. A linha Editorial 

m a n t é m  f o c a d a  e m 

segmentos da moda, cultura, 

comércio, beleza e arte, 

promovendo pautas relacionadas as outras 

temática sendo politica, social, entre outros. Foi no 

ano de 2019 que a equipe realizou a parceria com o 

Consultor Empresarial Edson Shimizu , proprietário 

da Agencia Shimizu Consultoria e Gestão de 

Negócios através do Diretor George Bento 

Produções. No ano de 2020 aconteceu o concurso 

de beleza, workshop, desfiles e também foram 

realizados em atos sociais para ajudar jovens 

adolescentes para treinamentos profissionalizante. 

A Revista Inside Its,  cobriu inúmeros eventos, 

entrevistas, publicações de 

artigos e editorais. A Redação 

está inovando sempre e alerta 

para as novas tendências, 

designer e tecnologia. A partir 

de 2021 a diretoria decidiu 

produzir  parte da Revista 

novamente com impressão 

g r á fi c a  e m  p a p e l  c o u c h ê , 

criando módulos para anúncios 

e  espaço para apoio cultural. A 

R e v i s t a  t e m  o  P o r t a l 

https://www.cartaoculturalbrasi

l.com.  A importante parceria 

e n t r e  o  C o n s u l t o r  E d s o n 

Shimizu e o Produtor/Diretor Autístico e Criador de 

conteúdo George Bento permitiu que o sucesso da 

Revista se consolidasse  com um projeto inovador e 

inspirador para todas as marcas.  

Edson Shimizu / George Bento

www.cartaoculturalbrasil.com
 www.nota10ead.com.br

Consultoria & Gestão de Negócio

11.95426.0144
11.96345.5245



https://issuu.com/revistacartaocultural
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VALOR DA PAGINA
R$ 2.395.00
PREÇO POR Cm2 R$ 3,84
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Por isso, estar em nossa parceria é muito 

importante para somar engajamento e para 

aquecer o mercado consumidor.

Pode encontrar-nos , Maringa/PR e São 

Paulo.

A agência  sabe que a projeção da marca é 

o passo inicial do seu processo de 

evolução. Por isso, dispomos dos serviços 

para exibir  e gerir a marca a partir do 

pr imeiro instante. Por conseguinte, 

contamos com inúmeros parceiros de 

sucesso profiss iona is  qua l ificados, 

dedicados que contam com o nosso total 

planos e estratégias que visam alcançar e 

ultrapassar as suas expectativas.

Serviços 

Comece agora.

TOTALMENTE GRATUITO. 
DEMOCRATIZAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

CERTIFICADO VÁLIDO 
EM TODO BRASIL

*Para emissão do certificado 
consulte a taxa única do suporte.

...mais de 70 
cursos.

Cuidador de Idoso

Massagem Modeladora

Maquiagem

Auxiliar de Veterinário

Yutuber

1/8 pagina

R$ 299,00

VALOR DA PAGINA
R$ 2.395.00
PREÇO POR Cm2 R$ 3,84
Tiragem 30.000

Sejam bem vindos. 

Ato de Desistência: O Cliente pode desistir do anúncio para revista impressa 

ou negócio combinado sem precisar pagar taxa ou multa, antes que a revista 

seja levado para gráfica no prazo de até 7 dias do contrato. : A devolução do Obs

pagamento após a publicação dos anúncios nas mídias e redes sociais sofrerão 

uma multa de 25% do valor , para pagamento do trabalho da retirada do anúncio 

do ar (rede) no prazo de 24 horas. O cliente ficará em débito com a Revista 

Inside Its caso o pagamento não seja realizado podendo ser protestado. A 

revista e seus responsáveis não se obriga retirar da rede social caso a 

publicidade tenha sido republicada e virilizado por outras pessoas em páginas 

que não sejam de propriedade dos autores da Revista no período em que 

tenham sido expostos informações da empresa na internet ou material gráfico. 

Toda e qualquer ação ou resultado negativo derivado que tenha vínculo com a 

propagação da marca, produto, serviços e política da empresa contratante, 

resultante do marketing promovido pela contratada/revista é de total 

responsabilidade do cliente. A Revista e sua equipe é responsável pela 

distribuição da informação fornecida e corrigida previamente por seus 

responsáveis contratante. A equipe da revista sempre entrará em contato antes 

de publicar algo e aguardará a aprovação do cliente, e caso alguma proposta 

aconteça 10 minutos antes do fechamento, sendo assim segue a regra e toda a 

alerta dada neste enunciado. 

Condições de Processo: Fica o Fórum local, e , seus defensores para ajudar 

elucidar qualquer duvidas ou ato ilegal .

Ao concordar com estes enunciado e envio de informação para ressalvas e 

contra-propostas por e-mail, whatsapp, ou rascunhos e prints ambas as partes, 

contratado e contratante consideram suficiente para que haja a parceria 

comercial. 

Observação Jurídica: Toda informação publicada e normas de produto , 

serviços, promoções e regras de promoções, concursos e comunicação em 

áudio, vídeo, imagem e direitos autorais, incluindo política de negociação são de 

responsabilidade de seus respectivos autores e proprietário da empresa 

contratante. Fica o cliente sabendo, que a revista está isenta de qualquer 

atribuições as especificações contidas nas publicações da empresa nas paginas 

da Revista/Mídias. Todo anúncio e matéria devem ser aprovada pelo cliente; a 

Revista não publica, ainda que anúncio pago informações que possam ser ilegal 

e ferir diretamente ou indiretamente pessoas e concorrências empresarias.

O investimento inclui - Divulgação no site da Revista Inside Its, 

Redes Sociais (marcando o perfil da empresa), divulgação em Lives e eventos 

online da produção, Inserção da marca em teaser vídeos produzidos em séries e 

publicidade patrocinadas nas Redes Sociais. 

CLIENTE deve enviar a arte pronta do anúncio nos formatos (pdf, corel draw em 

curvas ou arquivo fechado na medida estabelecida com resolução 400dpi, 

formato de cores CMYK), qualquer alteração deve o cliente enviar a arte definida 

com as mudanças 24hs antes do fechamento do projeto da Revista para 

produção ir a impressão. A produção ,  anúncio não recomenda não aconselha

com  de produtos com objetivo de data de promoção ou lançamento

engajamento com material gráfico, devido a incerteza de entrega em data pré-

estabelecida da Revista ao público. A equipe de marketing, orienta para 

produção de folder/flyer, que pode ser inserido dentro da Revista durante a 

distribuição. 

Sobre o Portal : Observação, os anúncios enviados para o portal, podem 

receber as mudanças sempre que precisar, incluindo os textos e fotografias. 

Sempre com aviso previsto com mínimo 12hs antes. 

O Anunciante está ciente que a Revista e suas mídias legais,  publicarão as 

informações e publicidade fornecidas de acordo com normas técnicas e 

autorização na pessoa jurídica/fisica. 

O essencial que preciso saber para
anunciar na revista.Desenvolvimento

ao lado estão
as medidas para 
serem
explorada para
fins comercial
em nossa revista.
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VISÃO SHIMIZU CONSULTORIA:

Ética, Confiança, Integridade;

NOSSA MISSÃO:

Distribuir informações com qualidade, desenvolver parceria com marcas 

nacionais e internacionais, fomentar o mercado brasileiro na projeção de 

produtos e recursos humanos, valorizando nossos colaboradores, parceiros e 

investidores, comprometendo-nos com nossos leitores e gerando valor para 

nossos clientes e acionistas.

Manter-se uma empresa de alta tecnologia, focada em inovações e eficiência; 

notada pelas mídias entre as Tops Consultorias do Mercado; considerada uma 

empresa ética pelos seus clientes, colaboradores e parceiros.

VALORES SHIMIZU:

Comprometimento e Disciplina;

Inovação e Aprendizado;

Excelência no atendimento;

Responsabilidade Social e Sustentabilidade.

...mais 
de 70 

cursos.

Cuidador de Idoso

Massagem Modeladora

Maquiagem

Auxiliar de Veterinário

Yutuber

CURSOS GRATUITOS

Comece agora.

TOTALMENTE GRATUITO. DEMOCRATIZAÇÃO 
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

CERTIFICADO VÁLIDO EM TODO BRASIL
*Para emissão do certificado consulte a taxa única do suporte.

1/4 pagina orizontal

R$ 598,00

...mais 
de 70 

cursos.

Cuidador de Idoso

Massagem Modeladora

Maquiagem

Auxiliar de Veterinário

Yutuber

CURSOS GRATUITOS

Comece agora.

TOTALMENTE GRATUITO. DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

CERTIFICADO VÁLIDO EM TODO BRASIL
*Para emissão do certificado consulte a taxa única do suporte.

1/4 pagina 

vertical

R$ 598,00

CEO
EDSON SHIMIZU

DIRETOR ESTRATÉGICO
GEORGE BENTO

JORNALISTA RESPONSAVEL
JOSS ROBELL

ALISTA DE MIDIA
GENYFER BEATRIZ REVISTA INSIDE ITS

CARTAOCULTURALBRASIL.COM
NOTA10EAD.COM.BR
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11.95426.0144
11.96345.5245

Buscamos Parceirias de Visão



Publicidade e a Mídia

De um ponto de vista das Marcas e no que trabalham na necessidade de projeção e notoriedade, 

não existem bons e maus meios de veículo de comunicação. Cada um cumpre o seu papel 

enquanto que uma certa dosagem de vários meios sendo usado assegura o melhor dispositivo de 

comunicação. A Revista favorece a lembrança de todas as marca publicada, pois é algo que o 

cliente pode guardar ou ficar acessível nos ambientes comerciais como escritórios, lojas e 

shopping; a possibilidade de aprofundamento do conteúdo do anúncio; associação às marcas dos 

veículos, o que garante respaldo e credibilidade; contato direto com formadores de opinião do seu 

setor econômico. 

A Revista é um veiculo que sempre estará atualizada ao seu tempo e momento.

GRAFICO ILUSTRATIVO AMOSTRAGEM

TOTALMENTE GRATUITO. DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

CERTIFICADO VÁLIDO EM TODO BRASIL
*Para emissão do certificado consulte a taxa única do suporte.

CURSOS GRATUITOS

Comece agora.

...mais de 70 
cursos.

Cuidador de Idoso

Massagem Modeladora

Maquiagem

Auxiliar de Veterinário

Yutuber

1/8 pagina

R$ 299,00
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I n t e r e s s a n t e  q u e  n a 

Revista Inside Its o Projeto 

para módulos de anúncios 

seguem pra t i camente 

todas as medidas que 

podem ser útil para sua 

promoção . Vamos supor 

que você queira anunciar, 

mas esteja com orçamento 

comprometido, não se 

preocupe pois desde o 

m e n o r  a n u n c i o  a t é 

tamanho pagina inteira 

todos eles são colocados 

em posições estratégicas e 

de acordo com a matéria 

sugerida na pagina. Com 

isso a sua marca tem 

relevância e peso para o 

leitor. 

O va lor  agregado ao 

conteúdo. 

CURSOS GRATUITOS

Comece agora.

...mais 
de 70 

Cuidador de Idoso

Massagem Modeladora

Maquiagem

Auxiliar de Veterinário

Yutuber

TOTALMENTE GRATUITO. DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

CERTIFICADO VÁLIDO EM TODO BRASIL
*Para emissão do certificado consulte a taxa única do suporte.

cursos.

1/2 pagina 
vertical

R$ 1.197,00

...mais 
de 70 

cursos.

Cuidador de Idoso

Massagem Modeladora

Maquiagem

Auxiliar de Veterinário

Yutuber

CURSOS GRATUITOS

Comece agora.

TOTALMENTE GRATUITO. DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

CERTIFICADO VÁLIDO EM TODO BRASIL
*Para emissão do certificado consulte a taxa única do suporte.

selo 1
1/16

R$147,00

CURSOS GRATUITOS

Comece agora.

...mais 
de 70 

Cuidador de Idoso

Massagem Modeladora

Maquiagem

Auxiliar de Veterinário

Yutuber

TOTALMENTE 

GRATUITO. 

DEMOCRATIZAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO
 
PROFISSIONAL.

CERTIFICADO 

VÁLIDO EM 

TODO BRASIL

*Para emissão do 
certificado consulte 

a taxa única do suporte.

cursos.

1/4 pagina 
vertical

R$ 597,00

Curiosidade
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TOTALMENTE GRATUITO. DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

CERTIFICADO VÁLIDO EM TODO BRASIL
*Para emissão do certificado consulte a taxa única do suporte.

CURSOS GRATUITOS

Comece agora.

...mais de 70 
cursos.

Cuidador de Idoso

Massagem Modeladora

Maquiagem

Auxiliar de Veterinário

Yutuber

1/2 pagina 0rizontal

R$ 775,00

...mais 
de 70 

cursos.

Cuidador de Idoso

Massagem Modeladora

Maquiagem

Auxiliar de Veterinário

Yutuber

CURSOS GRATUITOS

Comece agora.

TOTALMENTE GRATUITO. DEMOCRATIZAÇÃO 
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

CERTIFICADO VÁLIDO EM TODO BRASIL
*Para emissão do certificado consulte a taxa única do suporte.

selo 2
1/32
R$77,00
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A Revista Inside Its, ao longo dos 

anos de sua formação contou 

com a participação e colaboração 

de vários atores de sucesso em 

sua produção. Desde o inicio, o 

Jornalista Joss Robell sempre 

esteve ao nosso lado orientando 

e dando todo suporte para a 

continuidade da Revista e seus 

produtos. Tivemos a honra de 

receber o apoio da Atriz e 

escritora Graziela Barduco 

c o m o  s u p e r v i s o r a  e 

colaboradora. A Revista Inside 

Its contou também com Capas 

importante para reforçar a 

marca e todos os artistas  e 

investidores estão lado a lado 

c o m  n o s s o  a l i n h a m e n t o 

editorial. A nova reformulação 

da Revista em 2021 lança Capa 

com a Atriz/Modelo e Influencer 

Digital Shayra Model que leva 

em seu portfólio ( Dois filme em 

produção, participações em 

comerciais de grandes marcas 

e Desfiles , figuração em novela 

da TV Globo) e atuando na área 

de modelo viaja todo Brasil, 

Shayra Model aceitou nosso 

convite através do produtor 

George Bento e Edson 

Shimizu Consul tor  para 

apoiar e colaborar com a 

projeção da Revista em todo 

Brasil.   

Artigo



...mais 
de 70 

cursos.

Cuidador de Idoso

Massagem Modeladora

Maquiagem

Auxiliar de Veterinário

Yutuber

CURSOS GRATUITOS

Comece agora.

TOTALMENTE GRATUITO. DEMOCRATIZAÇÃO 
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

CERTIFICADO VÁLIDO EM TODO BRASIL
*Para emissão do certificado consulte a taxa única do suporte.

selo orizontal 2
1/16
R$150,00

TOTALMENTE GRATUITO. DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

CERTIFICADO VÁLIDO EM TODO BRASIL
*Para emissão do certificado consulte a taxa única do suporte.

CURSOS GRATUITOS

Comece agora.

...mais de 70 
cursos.

Cuidador de Idoso

Massagem Modeladora

Maquiagem

Auxiliar de Veterinário

Yutuber

1/8 pagina

R$ 299,00

toystore.registro

JRC Dog Walker

Rede Sabrina
@redesabrina  · 
Farmácia/drogaria

Empresas que 
compartilham 
comnossas 
propostas.

INSIDE ITS O CONTEÚDO É O PRODUTO.
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Maringá-Pr

Maringá-Pr


