DIRETÓRIO NACIONAL DA ADVOCACIA
ANÁLISE DNA – 2020
O DIRETÓRIO NACIONAL DA
ADVOCACIA, também conhecido como
Análise DNA é uma iniciatva inédita de
oferecer aos escritórios de advocacia, uma
ferramenta efciente de contato com
quem toma decisão e forma opinião no
meio jurídico. A publicação reúne os
escritórios interessados em apresentar sua
estrutura, seus sócios, áreas de
especialidades e localidades em que
atuam para os principais contratantes de
serviços jurídicos no Brasil. O Análise DNA
reúne 570 escritórios de advocacia e mais
de 2650 advogados distribuídos em 131
cidades no Brasil e no Exterior, em 55
áreas de atuação e 78 setores
econômicos. Os escritórios são
apresentados em ordem alfabétca na
primeira seção. Na segunda seção, são
agrupados por suas áreas de atuação
(especialidades) , na terceira seção, por
município que atendem ou tem suas fliais
e na últma seção pelos setores
econômicos em que são atuantes.

QUEM RECEBE A REVISTA
Empresários e executvos do primeiro escalão
das 1900 maiores empresas do Brasil;
Empresários e executvos de cerca de 2,5 mil
empresas de médio porte de todo o país;
Membros das altas esferas do Poder Judiciário,
formado por desembargadores e juízes federais
e para membros do Ministério Público, para
promotores e procuradores dos mais altos
escalões; Sócios de 7.000 escritórios de
advocacia empresarial do Brasil; Membros do
Congresso Nacional (Deputados e Senadores);
Reparte para venda em lotes ou avulsas em
bancas/livrarias

INSERÇÕES DE ESCRITÓRIOS

INSERÇÕES

A SEÇÃO PORTFÓLIO é excelente para as
bancas poderem utlizar fotos e perfl de
seus sócios e descrever suas principais
áreas de atuação e diferenciais.

FICHA TÉCNICA
Periodicidade

ANUAL

Circulação

FEV/2020

Tiragem

37.000 mil

Formato

20,2 x 26,6 cm

exemplares

SEÇÃO PORTFÓLIO
Página com foto e perfl
completo da banca

Básica ou Tipo 1
> nome do escritório, endereço completo
da sede, telefone, endereço web, nº de
advogados, ano de fundação, nome do
principal sócio (1 adv), 1 área de atuação
e 1 setor econômico

R$ 2.100

Executiva ou Tipo 2
> nome do escritório, endereço completo
da sede, telefone, endereço web, nº de
advogados, ano de fundação, nome de 5
sócios, 5 áreas de atuação, 5 filiais e 2
setores econômicos

R$ 4.100

Completa ou Tipo 3
> nome do escritório (em azul), endereço
completo da sede, telefone, endereço
web, nº de advogados, ano de fundação,
nome de 10 sócios com perfil (formação
acadêmica, idiomas e especialidades), 10
áreas de atuação e 10 filiais + Texto
com 650 caracteres com os diferenciais
do escritório (Inserção c/ fundo azul) e 3
setores econômicos

R$ 9.500

ADICIONAIS

VALOR

LOGOMARCA DO ESCRITÓRIO

R$ 1.000

TEXTO ADICIONAL com 650 caracteres
com os diferenciais do escritório

R$ 1.000

Endereço adicional para FILIAIS

R$ 350

Nome de sócio com perfil adicional

R$ 350

Nome de sócio adicional

R$ 150

PUBLICIDADE REGULAR

Perfil adicional ao nome

R$ 200

Fechamento

30/nov/2019

Área de atuação adicional
(Especialidade)

R$ 220

Página Simples

R$ 37.500

Setor econômico adicional

R$ 120

Página Dupla

R$ 70.000

Localidade adicional (Município atendidos
ou com filiais)

R$ 120

Dupla de
abertura

R$ 90.000

4ª Capa

R$ 55.000

Auditoria

PwC

Fechamento
Comercial

30/nov/2019 DNA
31/ago/2019 ADV

Página

R$ 30.000
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