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A Master é a única revista no Brasil que engloba todas
as artes marciais e é encontrada nas principais bancas
do país. Ao contrário de outros veículos voltados para a área, não 
destaca apenas o Jiu Jitsu e o MMA, mas todas as modalidades
de forma igualitária.

Com uma linguagem objetiva e instrutiva, agrega
conceitos e valores importantes, colaborando para o
legado marcial e o crescimento do segmento.

A Master apresenta ainda conteúdo diversificado, que 
proporciona ao leitor, uma viagem pela cultura e pelo universo 
dos estilos marciais.
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Para se destacar dentro do segmento, a Master tem o foco na divulgação 
das modalidades de raiz e nas principais lideranças nacionais. Além disso, 
apresenta conteúdo relacionado ao MMA, o esporte sensação do momento.
 
A revista busca exemplos de sucesso para contribuir com o 
desenvolvimento das modalidades, ao mesmo tempo em que serve de 
ligação entre o praticante, o patrocinador,  o fornecedor e o leitor. 
 

REDE DE RELACIONAMENTO 



A revista Master está presente em todos estados 
brasileiros, em especial, no Rio de Janeiro, em São Paulo, 
na Bahia, no Paraná e em Minas Gerais.

Com modelo de distribuição eficiente, a revista agrega 
três etapas do formato impresso, o que gera resultados 
bastante interessantes. 

• Banca de Jornal - 15 mil exemplares
• Anunciantes e participantes - distribuição dirigida
• Marketing em eventos - distribuição gratuita
• Divulgação virtual - revista disponível online*

*Com o estoque esgotado, a edição é disponibilizada na internet.

MASTER - Distribuição 



UNIVERSO MASTER

A Bueno editora, responsável pela produção da revista Master,  já é referência no segmento das artes marciais por conta das 
inúmeras obras produzidas pelo editor Fábio Bueno nos últimos 15 anos.  Grande parte dos livros sobre o segmento editados no 
Brasil, a extinta revista Fighter Magazine e tantos outros projetos serviram de veículo para projetá-lo no segmento editorial. 



SITE 
Base Julho/2013
Revista Master  
26.150 visitas |   56.419 impressões
Grandes Mestres
18.380 visitas | 187.393 impressões
Objetivo anual:  1 milhão de visitas - 
2,4 milhões impressões 
www.revistamaster.com.br
www.grandesmestresmarciais.com.br

NEwSLETTER / 
E-MAIL 
MARkETINg
Disparo quinzenal
Contatos Ativos: 20.000
Contatos totais: 28.000 cadastrados

REVISTAS 
VIRTUAIS
15.208 leitores

EVENTOS
Cobertura anual de 20 eventos de 
diversas modalidades

pLATAfORMAS MASTER



A BUENO EDITORA possui um dos maiores bancos 

de dados de praticantes de artes marciais. Conta 

também com um amplo acervo que retrata mais de 

15 anos de atividade no Brasil, inclusive conteúdo 

relacionado às técnicas de treinamento, história e 

cultura marcial. No hall de leitores a editora agrega, 

além de lutadores famosos, mestres, professores, 

praticantes, atletas olímpicos e precursores das 

modalidades.
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O qUE ELE fAz
• Trabalha muito e gosta de cuidar da saúde

• Veste com orgulho seu traje de treinamento

• É fiel às marcas que gosta

• Luta para vencer as suas deficiências

• Treina para diminuir o estresse físico e mental

• Aplica os conhecimentos obtidos em sua

     vida pessoal 

COMO ELE é
• Sociável

• Determinado

• Dedicado

• Tem espírito indomável

• Busca sempre a superação

• Apaixonado pelo que faz

• Orgulhoso e disciplinado

O qUE gOSTA
• Ser exemplo de conduta

• Absorver princípios e conhecimento

• Desafiar seus limites

• Honrar seu mestre

• Interagir com pessoas

• Cuidar da saúde física, mental e espiritual

• Obter condicionamento físico
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NOSSO LEITOR

administração/ escolas de artes marciais/ 
entidades internacionais
• Federações e Confederações de artes marciais.
• Associações e Academias. 
• Matrizes internacionais das modalidades.
• Matriz UFC .

ÁREAS DE ATUAçãO DOS LEITORES
Área de saúde e Meios acadêmicos
• Universidades de Educação Física.
• Faculdades.
• Saúde esportiva em geral:  Medicina,     
   Fisioterapia e Psicologia.

 
Diversos segmentos empresariais
• Fornecedores de material esportivo em geral.
• Segurança Pública e Privada.
• Comércio em geral.
• Empresas prestadoras de serviços em geral. 



pRINCIpAIS EIxOS EDITORIAIS

pANORAMA
A editoria seleciona um assunto em destaque relacionado aos 
esportes de combate.  Por meio dela, o leitor tem acesso a um 
conteúdo profundo e esclarecedor.

fILOSOfIA E CULTURA MARCIAL 
Além das técnicas, da disciplina e da busca pela plenitude espiritual, a 
Master desenvolveu uma seção que mostra a filosofia e a cultura marcial 
sob a ótica dos praticantes.  O conceito de que a prática não está associada 
à violência é o tema central desta editoria. 



pRINCIpAIS EIxOS EDITORIAIS

TECNOLOgIA DO ESpORTE
Os avanços e recursos tecnológicos na área esportiva e os benefícios que 
podem trazer aos atletas são sempre pautados nesta seção.  

ENTREVISTA/ pERfIL
Conhecer melhor algumas personalidades é o objetivo desta editoria. 
Ícones como o lutador de MMA, Júnior Cigano, o mestre de Kung Fu, Li Hon 
Ki, o notável jurista brasileiro, Yves Gandra Martins já detalharam para a 
Master fatos exclusivos relacionados à prática das artes marciais. 



pRINCIpAIS EIxOS EDITORIAIS pRINCIpAIS EIxOS EDITORIAIS

SAÚDE E NUTRIçãO
Ter qualidade de vida e se tornar um profissional completo é a meta dos 
praticantes de artes marciais.  Baseados nesta premissa, profissionais 
conceituados nas áreas de medicina, nutrição, fisioterapia e psicologia, 
fornecem informações para uma vida mais equilibrada e saudável.

TREINAMENTO
Espaço destinado a conteúdo técnico e dicas da área.  



EVENTOS  
Campeonatos, seminários e outros eventos são apresentados com 
clareza e os destaques têm garantido o registro e reconhecimento de 
seus méritos esportivos.

fIqUE pOR DENTRO
As notícias, enquetes e informações importantes relativas ao cenário 
esportivo são divulgadas de forma segmentada, rápida e objetiva.

pRINCIpAIS EIxOS EDITORIAIS



pRINCIpAIS EIxOS EDITORIAIS

CADERNO DE MMA
O Mix Martial Arts (MMA), modalidade esportiva de combate em pleno 
crescimento no país, faz parte do conteúdo da publicação por meio de 
notícias sobre as maiores competições nacionais e internacionais bem 
como os destaques do cenário.

pRINCIpAIS EIxOS EDITORIAIS

Ryan Bader 
Lutador do UFC.

César Mutante 
Lutador do UFC.

Sérgio Moraes 
Lutador do UFC.

Bruce Buffer 
Locutor do UFC.

Lyoto Machida 
Lutador do UFC.



100%

Liderança absoluta!
Existem revistas em circulação com foco no Jiu Jitsu e no MMA, 
mas nas modalidades de artes marciais tradicionais, com circu-
lação nacional, a Master é absoluta.

REVISTA MASTER 
E A CONCORRÊNCIA



REVISTA MASTER 
E A CONCORRÊNCIA

REVISTA MASTER & EVENTOS

Com o intuito de organizar inicialmente competições das modalidades: Judo e Jiu Jitsu, a Master proporciona um elo de ligação entre os 
atletas, o público e os patrocinadores.  A estimativa mínima de atletas por evento é de 500 inscritos e o público pode passar de 2.000. Esses 
números, aliados a projeção da revista, levarão a sua marca a uma ótima exposição no segmento.  
 



Representante: 
ricardo serravalle 
(71) 8882-7868 
ricardoserravalle@gmail.com

ANUNCIE!



Tiragem: 15.000 exemplares  |  Formato: 21 x 28 cm  |  Cores: 4 x 4  |  Número de páginas:  40



VALORES DOS ANUNCIOS

21 cm X 14 cm

1/3 vertical
R$ 1.400,00

7cm 
X 
28 cm

1/3 horizontal
R$ 1.400,00

uma página
R$ 3.000,00

21 cm X 9 cm

21 cm X 28 cm

42 cm X 28 cm

1/4 página
R$ 1.050,00

meia página
R$ 2.100,00

página dupla
R$ 5.400,00

21 cm X 7cm

Anúncios especiAis: 
2ª capa  R$ 5.600,00
2ª capa espelhada R$ 6.600,00 
3º capa  R$ 4.800,00
4º capa  R$ 8.000,00



>> Para fornecedores de produtos existem espaços especiais na editoria de compras
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1 coluna
R$ 1.400,00

2 colunas
R$ 2.200,00

3 colunas
R$ 3.000,00

1/2 coluna
R$ 800,00
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Hapkido Yu Sul | Grão-Mestre Anassiel Kin

Av. Pedro Lessa, 930 | 1º andar | Santos/ SP
(13) 3324 5313

www.teyang.com.br  |  info@teyang.com.br

Rua Euclides da Cunha, 203 - Santos/ SP
www.fabiogoulart.com.br   TEL. (13) 32512000

contato@wongkaratekobudo.com
rogeriowong@hotmail.com

Rua Sgt Mário Manoel Rodrigues, nº 22 | Bairro São Judas Tadeu (Vila Militar) 
Balneário Camboriú/ SC - CEP: 88332 480

mestreclovisribeiro@terra.com.br | jww.tkd@terra.com.br | ass.dragao.negro@
terra.com.br | nunesjww@hotmail.com | www.tkdjww.org

www.taekwondojtf.com.br.| Tel: (47) 3366 8534/ 9978 0432/ 9926 2813™

Matriz : Santo André/ SP
Fone: (11) 4992 7651
taosu.evandro@hotmail.com
www.qwankido.com.br

União Qwan Ki Do Brasil | Viet Võ Dao - Kung Fu

O Qwan ki Do designa o caminho da energia vital. Busca a harmonia do homem com 
o universo através de constante prática marcial agregada a princípios filosóficos do 

Extremo Oriente.

Matriz: Rua Matias Aires, 383 | São Paulo/ SP  
Tel.: (11) 9359 4098 | 3477 2068
sifubarros@gmail.com

Filial: Rua Dr. César, 958 1º andar, São Paulo/ SP  
Tel.: (11) 2478 3999 | 9374 0193
mariocjjunior@hotmail.com

Filial 2: Rua Primeiro de Agosto 2-44 - Centro, Baurú/ SP
Tel.: (11) 3222 5300 | 9705 7653 | anafatia@ig.com

As entidades mostradas nesse anúncio são meramente ilustrativas e não farão parte das próximas edições impressas caso não haja interesse dos mesmos.

yoakan@hotmail.com
yoakankarate@click21.com.br
www.clubedekarateuniao.blogspot.com
tel:(79)32234584/ 88090037/ 99387934

Karate União | Sergipe Karate Shorin Ryu Shinshukan/ RJ Nishimoto Budokai/ SP
Luiz Rodolfo de Aragão Ortiz
Olympico Club – Copacabana – Rio de Janeiro
ortiz.pesquisa@terra.com.br
artesmarciaisortiz.blog.terra.com.br

(11) 6408-0402
nishimotobudokai@yahoo.com.br
International Union Shorin-Ryu Karate-Do Federation.
Associação Atlética do Banco do Brasil AABB/ SP. 
|www.aabbsp.com.br
Dojo NISHIMOTO BUDO KAI. Rua Belarmino de Matos, 
16 | Belém | São Paulo/SP.

Ordem Filosófica 
Mundial Vidya Ashram
www.vidyayoga.org 
Tel. (41) 3672-3712
mestre@vidyayoga.org

Centro de Estudo e Treinamento  das Artes Marciais 
Fones: (53) 3227 0498 e  9116 0603  | institutohwarang@yahoo.com.br

contato@giat.com.br  |  www.hapkidors.com.br | www.giat.com.br

Bushido Dojo
Av.: Pref. Antonio Julio de Toledo Garcia Lopes,nº 63, Jardim 
das Cerejeiras|Atibaia/ SP | (11) 98332186
fernandolopesj@hotmail.com | hapkidoatibaia@blogspot.com
Hapkido e Budo Taijutsu
• Curso de Defesa Pessoal• Curso Formação de Instrutores;
• Curso de Faixa Preta de Hapkido com vídeo aulas;
• Curso Online de Hapkido no Youtube;
• Cursos com a finalidade de aprimorar o autoconhecimento 
de seus alunos através da filosofia e disciplina oriental.

Skype: atila.torres
Rádio: 119*56889
Cel. (81) 7812-7557 
www.atilatorres.com.br
atilatorres@hotmail.com.br

Associação Tigre de Taekwondo

xidoxejiujitsu@hotmail.com
 www.fsjj.com.br 

 www.delariva-se.com.br
 (79) 99638689 / 88230460 

Ferderação Sergipana de Jiu Jitsu

 humbertojjj@hotmail.com
www.fbjje.com.br | fpjjteig.blogspot.com 

A.R.E.P.T 
(Associacção Recreativa e Esportiva Peposo Team)

Av. Brasil, 295 – Sta. Efigênia – BH|MG

Tel.: (31) 3241 3699 |9975 3777
peposoferabraba@yahoo.com.br

www.peposo.com.br

ASSOCIAÇÃO DE 
JUDÔ MESSIAS
Rua Aracati, 154 – Penha 

Fone : (11)2295-6780
a 300 metros da Estação 

Penha do Metrô
www.judomessias.com.br

CTJ - Centro de Treinamento 
de Judô de Americana

Rua Doze de Novembro, 636
Centro - Americana/ SP

judoamericana@yahoo.com.br

Academia 
Nelson Morimoto 

Rua Dr. Gurgel, 1062 - 1º andar, Centro - 
Presidente Prudente. 
Fone (18) 3221.6311

http://www.judomorimoto.com.br

JUDÔ | JIU JITSU
MESSIAS

Rua Aracati, 154 – Penha 
Fone : (11)2295-6780

a 300 metros da Estação 
Penha do Metrô

www.judomessias.com.br

(13) 3223 0538
Av. Carvalho de Mendonça, nº 89

Santos/ SP

Associação Dragão Vermelho

artemarcial@live.com

ASSOCIAÇÃO DE 
JUDÔ MESSIAS
Rua Aracati, 154 – Penha 

Fone : (11)2295-6780
a 300 metros da Estação 

Penha do Metrô
www.judomessias.com.br

Facebook: 
Hapkido santos brasil

hapkidoyusulsantos@rocketmail.com
Rua Jorge Tibiriçá, 9, 

Gonzaga, Santos. Tel.: 13 3284-1270
www.agonnacademia.com.br

onDe TReinAR 
Espaço econômico (4 cm X 8,5 cm) reservado para academias,
por apenas R$ 290,00*

* Somente pagamento à vista ou no pagseguro valor
R$ 290,00



>> Opções de pagamento

12 vezes no cARTão 
De cRéDiTo, com 
um pequeno 
AcRéscimo De juRos 
DA opeRADoRA.

Via sistema Pagseguro UOL (internet): 

3 X sem juros 
BOLETO BANCÁRIO (cedente FERREIRA BUENO EDITORA)

soBRe o pAGseGuRo

O PagSeguro é um sistema de cobrança terceirizado criado pela UOL, para disponibilizar diversas 
formas de pagamento em lojas virtuais. O sistema foi desenvolvido para eliminar as dificuldades em 
transações via Internet, aumentar a segurança para os compradores e principalmente aumentar as 
vendas das lojas virtuais que utilizam a ferramenta.

PagSeguro é a solução completa para pagamentos online, que garante a segurança de quem compra 
e de quem vende na web. Quem compra com PagSeguro tem a garantia de produto ou serviço 
entregue ou seu dinheiro de volta. 

criação dos anúncios (arte) 
em todos os formatos

>> Visite nossos sites  e seja nosso parceiro
www.buenoeditora.com.br
www.revistamaster.com.br
www.buenoeditora.com.br/shop

fORMAS DE pAgAMENTO


