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Quem somos

Desenvolver, selecionar e divulgar conteúdo 

edifi cante e de interesse aos profi ssionais da 

área de saúde, no Brasil e no exterior, com o 

propósito de informar e auxiliar na formação dos 

diversos profi ssionais que fazem parte e ajudam 

a construir esse segmento tão importante para 

o País.

Há mais de 15 anos no mercado 

editorial e com foco na indústria 

farmacêutica, a DPM Editora produz 

periódicos dirigidos tanto para o setor 

farmacêutico quanto para a classe 

médica.

Nosso portfólio é composto pela 

Revista UPpharma e sites SnifBrasil e 

SnifDoctor.

Produtos que fazem parte da cultura 

da indústria  farmacêutica são o elo 

entre os profi ssionais que direta e 

indiretamente atuam neste segmento 

de mercado.

Produzir veículos informativos de qualidade, 

relevância e credibilidade, com imparcialidade 

abordando fatos, pessoas e empresas.

Manter relacionamento saudável com as fontes 

de notícias, parceiros e empresas, respeitando 

os princípios éticos de privacidade, buscando 

informar o seu público leitor com imparcialidade.

Primar pela transparência em todas as ativi-

dades desenvolvidas, considerando a verdade e 

honestidade como princípios básicos.

Visão Missão Valores

Lançamento da Revista 

Grupemef (Grupo dos 

Profi ssionais Executivos 

do Mercado Farmacêu-

tico)

DPM Editora passou a 

ser responsável pela 

produção e adminis-

tração da Revista.

Lançamento do site Snif-

Brasil (Somente Notícias, 

Indústria Farmacêutica 

Brasil)

Novo posicionamento de 

marca da Revista.

Alteração do nome 

comercial para Revista 

UPpharma

Lançamento do site 

SnifDoctor

Lançamento do Prêmio 

TOP Suppliers – Prêmio 

digirido aos fornece-

dores de produtos e 

serviços para as áreas 

de marketing, vendas e 

fi nanceira da Indústria 

Farmacêutica.

Lançamento da versão 

digital da Revista UP-

pharma
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O Portal SnifDoctor foi lançado em 18 de outubro de 2008, data em que se 

comemora o Dia do Médico.

Além do site www.snifdoctor.com.br, os médicos assinantes recebem e-letters 

enviados semanalmente

É um portal de notícias relacionadas ao cotidiano do médico, com infor-

mações, novidades, artigos, dicas, espaço para as sociedades médicas 

nacionais divulgarem suas atividades, além dos conteúdos interativos que 

permitem o download de documentos e vídeos.

Com sua crescente aceitação, o SnifDoctor já se tornou um dos principais 

companheiros dos médicos em todo o Brasil. Chegamos a marca de 80.000 

assinantes das mais diversas especialidades.

O cadastro foi efetivado por profi ssionais especializados na área de rela-

cionamento e pelas assinaturas realizadas pelos próprios médicos através do 

portal.

Sobre o SnifDoctor



Perfi l do Público
Os médicos assinantes do SnifDoctor têm um perfi l profi ssional arrojado e estão sempre em busca de informações e novidades a respeito de sua área de 

atuação.

São profi ssionais que estão migrando a cada dia mais dos materiais impressos para os digitais, fazem uso da internet para atualizar seus conhecimentos e 

compartilhar contéudos.

Encontram no SnifDoctor matériais que são de seu interesse, conteúdos específi cos e exclusivos. Por este motivo o número de médicos assinantes cresce 

diariamente.

Nossos médicos se enquadram na Classe AB de consumo. Veja abaixo a média de preços por consulta cobrada pelos médicos assinantes.

Média de Preço / Consulta

Fonte: Analise cadastro SnifDoctor

% de médicos assinantes do SniDoctor Preço médio cobrado por consulta.

0,7%

2,9%

4,6%

10,3%

26,3%

23,7%

2,1%

3,9%

12,3%

13,3%

R$ 701,00

R$ 501,00 a R$ 700,00

R$ 401,00 a R$ 500,00

R$ 301,00 a R$ 400,00

R$ 201,00 a R$ 300,00

R$ 101,00 a R$ 200,00

<= R$ 100,00

Universidades

Hospitais Públicos

Não informado



Audiência
Page Views: 319.219

Impressões: 93.114

Visitantes: 28.760

Cadastros: 70.000Tempo médio / visita: 10 minutos

Sexo

54 46

Fonte: Google Analytics
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Espaço para divulgação
Banner TOP

Formato: 715 x 90 pixels

Período de veiculação: 30 dias

Valor: R$ 5.000,00

Banner Side

Formato: 200 x 106 pixels

Período de veiculação: 30 dias

Valor: R$ 1.800,00

Banner Intermediário

Formato: 715 x 90 pixels

Período de veiculação: 30 dias

Valor: R$ 3.200,00

Formato: 606 X 800 pixels

Resolução: 72 dpi’s

*Os banners adquiridos no site também serão veiculados nos boletins semanais do SnifDoctor enviados para todos os assinantes.

Os boletins são enviados todas às quartas-feiras destacando as principais notícias da última semana. Caso seja feriado, o boletim será enviado no primeiro dia útil subsequente.

Site

d i

Boletim Semanal (quartas-feiras)*

E-mail Marketing

Esta é mais uma ferramenta de comunicação que 

disponibilizamos para nossos anunciantes.

Para empresas que têm o interesse em fazer uma 

divulgação mais focada e de alto impacto junto aos 

nossos assintantes.

E-mail 
Marketing

Seções

Home Notícias

Atualidades Lançamentos

Sociedades

*Os banners adqu

Artigos

s no site também

Acontece



Espaços para divulgação
Conteúdo Patrocinado

Em nosso portal temos três seções destinadas a 

conteúdos patrocinados: Notícias, Lançamentos e 

Atualidades.

Lançamentos: é um espaço destinado aos 

produtos que têm até 2 anos de lançamento.

Atualidades: destinado a produtos com 

novo posicionamento de marketing (nova 

apresentação, nova indicação terapêutica 

etc.). Essa seção também tem como objetivo a 

divulgação de artigos científi cos, estudos clínicos, 

entre outros assuntos.

Lançamentos

O produtos divulgados nessa seção terão 30 

dias de divulgação no site e inclusão em um 

e-letter semanal, enviados às quartas-feiras.

Tanto no site, quanto no e-letter, teremos a 

divulgação de quatro informações sobre o 

produto:

• nome comercial;

• principal substância farmacêutica;

• principal indicação terapêutica;

• nome do fabricante.

• Informações completas sobre o produto 

estarão disponíveis em área restrita ao 

médico - obedecendo as normas da 

Anvisa de propaganda.

Atualidades

Assim como em lançamentos, os produtos com mais de 2 anos 

de mercado terão visibilidade tanto no site, quanto no e-letter, 

seguindo o mesmo critério de quatro informações sobre o 

produto:

• nome comercial;

• principal substância farmacêutica;

• principal indicação terapêutica;

• nome do fabricante.

No caso de artigos científi cos, estudos clínicos etc, no site e no 

e-letter será divulgado o título da matéria.

Lançamento / Atualidades.
Período de inserção: 30 dias na home do site

E-letter: divulgação em um e-letter mensal enviado às quartas-feiras

Valor: R$ 6.800,00 

Conteúdo Patrocinado.
Período de inserção: Inclusão no arquivo de conteúdo “notícias”, para 
consulta dos leitores. 

E-letter: divulgação em um e-letter mensal, enviado às quartas-feiras

R$5.800,00
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DPM Editora

Rua Demóstenes, 967 - Campo Belo - 04614-014 - São Paulo /SP

www.dpm.srv.br  |  anuncio@dpm.srv.br

Tel.: 11 5533-5900


