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SOMOS A MAIOR REDE E PRODUTORA 
DE CONTEÚDO PARA FAMíLIA DO 

BRASIL.

Oferecemos um conjunto completo de soluções 
de publicidade digital e impressa, para as 

marcas que se relacionam diretamente com o 
segmento parenting.

Nosso compromisso é produzir conteúdos e 
ferramentas que capacitem pais e mães a fazer 

suas próprias escolhas

&

Acreditamos que juntos é possível 
formar famílias mais felizes

FAMÍLIA SE DISCUTE AQUI!



Tiragem Mensal: 
42.000

AUDIÊNCIA

REVISTA IMPRESSA

12 MILHÕES 
DE PESSOAS 
IMPACTADAS

MENSALMENTE

\

DIGITAL

3.800.000 fans

8,5 mil seguidores

315 mil seguidores

3,1 milhões visualizações

19 mil seguidores

290 mil seguidores

5 milhões de UU

201.000
DE PESSOAS 
IMPACTADAS

MENSALMENTE



PERFIL

40% SP
12% MG
10% RJ

85% mobile
70% Android
16% IOS
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REGIÃO

TRÁFEGO

BRAND
LOVERS



PRINCIPAIS FRENTES

MÍDIA

EVENTO

BRANDED  
CONTENT

• Mídia Impressa
• Mídia digital

• Projetos Sazonais 
• Projetos Customizados  
• Rede de Influencers 
• Embaixadores

• Seminário Internacional P&F 
• Encontros P&F 
• Pais&Filhos Por aí



Revista Impressa Mensal
Edições mensais pensadas para todos os
tipos de família, das grandes as pequenas, 
das mais experientes as mais novas

Anuário
Guia prático e útil para a futura mãe, 
são mais de1 mil produtos agrupados 
por categorias que facilitam
a compra de tudo que é necessário 
na rotina do bebê

Ações nacionais e 
segmentadas 
para as principais 
praças
SP, RJ, SC/RS

MÍDIA

Formatos
Página Dupla
Página Simples
2/3/4 capa
Rodape
1/2pagina
Sampling
Cinta

Offline



Site
A casa da família brasileira online com 
conteúdos exclusivos, ferramentas que 
facilitam o dia a dia das mães

40 milhões de Pageviews/mês
5 Milhões de usuários únicos/mês
85% Tráfego mobile

MÍDIA 
Display padrão IAB,  
Programática 
Diárias exclusivas,  
Publieditorial, Vídeos, 
Patrocínio de Canais  
e Native ADS

Redes Sociais
Nossos canais de conversa 
direta com a audiência

3,8MM fans

 8,5 mil seguidores

315 mil seguidores

26 mil inscritos

19 mil seguidores

290 mil seguidores

10k 

MÍDIA
Online



Quer tornar sua estratégia de conteúdo mais amigável, e atingir mais resultados?  
A Pais&Filhos possui um time de branded content que cria, desenvolve e entrega uma experiência 
única e exclusiva em nosso segmento.  
Sabemos como engajar marcas e aproximá-las das famílias.

BRANDED CONTENT



Seminário
Nosso principal evento anual. Realizamos um edição por 
semestre, reunimos mais de 2,5 mil pessoas e mais de 
60 palestrantes de peso, abordando temas mais 
relevantes e atuais para mais de 350 pessoas que 
comparecem no evento para compartilhar experiências

Encontros
Nossos encontros são momentos
mais íntimos, focados em um tema
único para criar mais envolvimento.
desenhados especialmente para a marca

EVENTOS

https://www.youtube.com/watch?v=EaQWgFZp69I



CALENDÁRIO

Dia das Crianças

Dia dos Pais7 Seminário 8 Seminário
NatalAniversário P&F

1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE

Dia das MãesVolta as aulas
Férias



CASES
Youse - Seguradora
Objetivo: 
No mês de comemorações de Dia das Mães, a Youse queria abrir uma 
conversa direta com as mães.
Perguntando: Qual foi a sua principal escolha como Mãe?
Solução: 
Desenvolvemos uma ação nas redes sociais da Pais&filhos, chamando 
a audiência para participar e fizemos um Live com uma convidada do 
cliente e outra da Pais e filhos, sempre com a mediação da nossa 
Editora Chefe. E para a finalização da ação, publicamos um conteúdo 
extraído do Live com todas as participações. 

Alcançamos mais de 1 milhão de pessoas.



CASES
Natura
Objetivo: 
A Natura precisava entender as novas tribos, novas famílias 
brasileiras.
Solução: 
Desenvolvemos o projeto exclusivo LA EM CASA É ASSIM, que 
reforça e lembra o vínculo, chamando a audiência para participar, 
trazendo depoimentos de famílias reais, discutindo o papel de 
cada um.  Em 3 meses de projetos recebemos mais de 240 
historias para o projeto.

Neste projeto atingimos mais de 30 Milhões de pessoas.



CASES
Grendene Kids
Objetivo: 
Lançamento de produto baby para crianças de 3 a 24 meses que 
acompanha um acessório exclusivo.
Solução: 
Desenvolvemos o especial BRINCADEIRA QUE ENSINA, que 
falava sobre a importância da brincadeira no desenvolvimento 
motor e da imaginação na primeira infância. Entregamos conteúdo 
exclusivo linkando com o produto, fizemos 1 live com um pediatra 
e lançamos vários posts, cards em nossas redes sociais.

Neste projeto atingimos 250 Mil de pessoas.



CASES
Faber Castell
Objetivo: 
Promover o espaço de Criatividade e Inovação da Faber Castell em 
São Paulo.
Solução: 
Criamos um evento exclusivo “CRIAR É SÓ COMEÇAR” e 
convidamos nossas influencers, (dentro do target que o cliente 
solicitou) para participar junto com seus filhos. Levamos a SOS 
Educação, especialistas em ensino infantil para falar sobre 
criatividade para os pais e as crianças aproveitaram todas as 
atividades do espaço.
Entregamos conteúdo, lives e cards em nossas redes sociais.

Nossa entrega foi amplificada com a nossa Rede de Influencers.



VEM COM  
A GENTE!


