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DE PRIMEIRA 

VIAGEM 
Mamadeira, 

pratinho, cadeirão, 
itens de higiene, 
babá eletrônica, 

trocador, carrinho, 
cadeira para carro, 

berço, cômoda, 
brinquedos 

 e muito mais
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Anuário2020
Deu positivo, vem bebê aí! E vem também muitos 

exames, planejamento e compras para o enxoval, 

seja você mãe de primeira viagem ou não. No 

Anuário Pais&Filhos você encontra tudo isso num 

só lugar: desde matérias com informações sobre a 

sua saúde durante a gestação, até lista de enxoval 

com mais de 2 mil sugestões de produtos – que já 

é nossa marca registada! –, além de matérias que 

vão te ajudar a organizar tudo para a chegada do 

bebê e manter a saúde dele em dia. 

Por aqui você vai encontrar dicas e explicações 

sobre vacinas, sobre as fases da gestação, os mi-

tos e verdades desse período e o que esperar dos 

primeiros dias de vida do seu filho, e uma lista de 

apps que são verdadeiros mão na roda na vida de 

qualquer mãe.

E tudo isso num formato e tamanho que pode ser 

levado na bolsa, um verdadeiro guia rápido para 

consultar a qualquer hora!

EDIÇÃO
RESERVA  
ESPAÇO

MATERIAL

9 21/OUT 25/OUT
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Você
Mãe também é gente e tem 
uma seção dedicada às suas 
necessidades, com sugestões  
de creme para estrias, pomada 
para seios, protetor solar...

UMA LISTA COM MAIS DE 2 mil  PRODUTOS E SERVIÇOS PARA PAIS E BEBÊS.

Esperar
A gravidez é hora de preparar 
a casa para a chegada 
do bebê, caprichando na 
decoração com berço, poltrona, 
cômoda, móbile e manta.

Nascer
Prepare-se para a chegada  
do bebê montando a mala  
de maternidade, escolhendo 
as lembrancinhas, o enfeite  
de porta e as roupas. 

Cuidar
Quando o bebê vai para casa, é 
hora de ter tudo em mãos e só 
aproveitar! Do xampu ao creme 
antiassadura, mostramos tudo o 
que seu filho vai precisar. 
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Alimentar
Produtos e acessórios para 
a alimentação da criança: 
babador, copo, talheres, 
pratos, jogo americano, 
cadeirão, extrator de leite, 
mamadeira, esterilizador e 
aquecedor de mamadeira.

Carregar
Uma volta de carro com  
o bebê tem que ser segura 
e confortável. Listamos 
todos os produtos que os 
pais vão precisar antes de 
sair para um passeio de 
carro com as crianças.

Ninar
A hora de dormir pede  
alguns rituais. O que pode 
ajudar: luz noturna, chupeta, 
óleo de massagem, babá 
eletrônica e amplificadores  
de som, para colocar uma 
música bem calma. 

Vestir
Do básico aos itens que 
são frescura de bebê, 
mostramos tudo para montar 
um guarda-roupas completo 
para a criança: body, casaco, 
macacão, sapato, tênis,  
roupas de festa e joias.



Festejar
Bolos, doces, buffet, 
decoração e teatro  
para a festa ficar completa... 
Tem muita coisa que os pais 
têm de pensar para animar  
a festa dos filhos.

Registrar
Nossas sugestões para 
não perder os melhores 
momentos do bebê: 
fotógrafos e produtos como 
máquinas fotográficas, 
smartphones e tablets. 

Além dos produtos, trazemos 

matérias para vocês já irem se 

preparamdo. Respondemos às 

principais dúvidas, passando 

por temas como as vacinas 

e exames para quem planeja 

engravidar, todos os detalhes 

dos trimestres da gestação, 

desvendamos os mitos e 

verdades da gravidez e ainda 

te explicamos como e quando 

organizar cada detalhe do 

enxoval e quarto do bebê,  

além de uma lista de  

aplicativos e deliveries. 

Matérias 
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Divertir
Brinquedos que podem ser 
usados desde os primeiros 
meses: chocalho, mordedor, 
tapete de atividades, 
brinquedos de carrinho,  
de banho, de movimento...
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ANUÁRIO IMPRESSO

PÁGINA SIMPLES
168x223 mm

PÁGINA DUPLA
236x223 mm

Tabela comercial

2ª Capa +Página 3  ___________________________R$ 344.135,00

2ª capa  ____________________________________R$ 172.205,00

Página simples indeterminada  __________________R$ 132.550,00

Página simples determinada ____________________R$ 165.770,00

3ª capa  ____________________________________R$ 158.950,00

4ª capa  ____________________________________R$ 198.880,00

Tabela de preços
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COMERCIAL
ADRIANA CURY

diretora de marketing e comercial
acury@paisefilhos.com.br

REPRESENTANTES COMERCIAIS
CEARÁ

a g holanda comunicação
agimiro holanda

agholanda@agholanda.com.br  
TEL.: (85) 3224.2367

PARANÁ
valdilene três
v.3@terra.com.br 

TEL.: (41) 3233.0008 | CEL.: (41) 9119.6033

SANTA CATARINA
marcucci & gondran ltda.
marcucci.gondran@terra.com.br 

TEL.: (48) 3333.8497

Av. Rebouças, 3181 – Jardim Paulistano | São Paulo/SP | CEP.: 05401-400 
TEL.: (11) 3373.2200 | www.paisefilhos.com.br


