


O GUIA
O Guia Médico de Jaraguá do Sul é um material voltado 
para a área da saúde em geral que reúne profi ssionais 
de diversos segmentos, tais como: médicos, clínicas 
médicas e odontológicas, laboratórios, psicólogos, fi sio-
terapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, farmácias, 
óticas, distribuidores de produtos naturais, materiais or-
topédicos, clínicas de estética, hospitais, dentre outros. 
O Guia Médico traz aos pacientes, clínicas e comunidade 
em geral um material completo, de fácil consulta e alta 
qualidade gráfi ca para auxiliá-los na busca por profi ssio-
nais e serviços.

A qualidade gráfi ca do Guia Médico, bem como a aten-
ção diferenciada aos nossos clientes é marca registrada 
desde a nossa 1ª edição, em 2005. Os usuários e anun-
ciantes têm no Guia Médico de Jaraguá do Sul um canal 
de informações e consultas extremamente atualizado, 
que valoriza e proporciona espaço a todos os profi ssio-
nais da saúde, desde que estejam, assim como o Guia 
Médico, comprometidos com a ética profi ssional que re-
gem as profi ssões ligadas à saúde. 

Após anos de trabalho sério e constante aprimoramen-
to dos serviços prestados, o Guia Médico tornou-se re-
ferência absoluta na busca por profi ssionais da área da 
saúde em Jaraguá do Sul.



VANTAGENS

Facilidade de consulta

O material possui índice completo com o nome dos estabelecimentos 
anunciantes e os profi ssionais da saúde. As páginas, com diagrama-
ção que prioriza a legibilidade, são identifi cadas de acordo com a 
especialidade ou área de atuação.

Alta qualidade gráfi ca

O Guia Médico é impresso em papel couché. Possui acabamentos es-
peciais na capa que garantem resistência e durabilidade ao material.

Grande circulação

Distribuído gratuitamente em clínicas médicas, consultórios, labo-
ratórios, hospitais, farmácias, segmentos diversos da área da saú-
de, hotéis e pontos específi cos com grande circulação de pessoas.

Títulos internos

O Guia Médico é subdividido em grupos principais de estabelecimen-
tos dispostos em suas páginas, além de várias subcategorias dentro 
de cada um destes grupos. Desta forma, inserimos nossos anuncian-
tes em suas respectivas áreas de atuação, o que confere credibilida-
de ao material e facilita a busca pelos usuários aos serviços. 

Versão on-line

O site do Guia Médico possui visual moderno e mecanismos de bus-
ca que facilitam a localização dos profi ssionais e estabelecimentos 
da saúde. Sua programação é pensada de forma à facilitar a indexa-
ção, pelo Google, dos conteúdos e anúncios inseridos no site. Além 
disso, sua estrutura é responsiva, ou seja, se adapta aos diversos 
dispositivos, como smartphones e tablets.



30.000 mil
exemplares distribuídos gratuitamente em clínicas, consultórios, hospitais

e pontos específi cos com grande circulação de pessoas

Locais estratégicos 
de distribuição

Anúncios organizados
por categoria

Alta qualidade
gráfi ca

Publicação ética
e de credibilidade

Veiculação impressa + site



FORMATOS DE ANÚNCIOS | versão impressa

Espaços exclusivos
(mediante disponibilidade)

• 4ª Capa (14,7cm x 21cm): Consulte
• 3ª Capa (14,7cm x 21cm): Consulte
• 2ª Capa (14,7cm x 21cm): Consulte
• Selo de Capa: Consulte
• Marcador pág. (22,5cm x 5cm): Consulte

• Página dupla (28cm x 18cm)

   Valor anual: Consulte
• 1 Página (12,7 x 18cm)

   Valor anual: Consulte
• 1/2 Página (12,7 x 9cm)

   Valor anual: Consulte

Pagamentos à vista, 
desconto de 10%

• 1/4 Página (12,7 x 4,5cm)

   Valor anual: Consulte
• Módulo (6 x 4,5cm)

   Valor anual: Consulte



CADASTROS | versão impressa

█ Dr. Robson da Cunha
CRM-SC 0000 / RQE 0000
Rua Guilherme Weege, 000 - sl.: 07
Centro - Jaraguá do Sul / SC
Fone: (47) 3373-0001

█ Dra. Carla Teixeira Coelho
CRM-SC 0000 / RQE 0000
Rua Guilherme Weege, 000 - sl.: 07
Centro - Jaraguá do Sul / SC
Fone: (47) 3373-0001

█ Dr. Fernando Carlos Barreto
CRM-SC 000 / RQE 0000

Linha informativa profissional 1
Linha informativa profissional 2
Linha informativa profissional 3

Rua Guilherme Weege, 000 - sl.: 07
Centro - Jaraguá do Sul / SC
Fone: (47) 3373-0001
E-mail: fernando@clinica.com.br

• Cadastro Negrito Fechado 
(nome em negrito, fundo verde e inf. profi ssionais – 8 linhas) 

Valor anual: Consulte

• Cadastro Negrito 
(nome em negrito – total de 5 linhas) 

Valor anual: Consulte

• Cadastro Simples 
(padrão – total de 5 linhas) 

Valor anual: Consulte



CONTATOS:

(47) 99619-4007
(41) 99284-0418

atendimento@guiamedicojaragua.com.br
www.guiamedicojaragua.com.br


