Uma mídia que circula pela cidade
Com 9 anos de sucesso na cidade de São Paulo, a Revista TÁXI! consolida sua presença no
mercado editorial e publicitário da Grande São
Paulo, como uma mídia diferenciada que circula
por toda região levando o melhor em informação e serviços.
Dados expressivos sobre a metrópole:
População
12 milhões
PIB
R$ 477 bilhões
Táxis
35 mil
Corridas
420 mil / dia

Participação da Revista TÁXI!
A Revista TÁXI! chega a 20 mil taxistas (autônomos, cooperativas, associações e frotas) com
informações e serviços que atendem reais necessidades da categoria.

O segmento taxista
• Profissionais que investem em:
renovação e conservação de seus veículos
seguros de automóveis
acessórios tecnológicos
autopeças
produtos e serviços automotivos
educação de seus filhos
• Formadores de opinião junto ao público passageiro

Perfil de consumo
• Trocam seus veículos em média a cada 3 anos
• Manutenção preventiva regular
• Inovações tecnológicas: uso crescente de GPS,
telefonia, smartphones, internet, DVD,
TV e aplicativos

Produtos e serviços na TÁXI!
Na TÁXI! você divulga produtos e serviços em uma
mídia diferenciada que proporciona:
• sua marca junto a profissionais taxistas, profissionais comprovadamente formadores de opinião
• circulação em São Paulo, cerca de 420 mil
corridas / dia
• atenção exclusiva do leitor no interior do táxi, influenciando decisões e compras
• mídia indoor que circula pelas cidades e regiões
metropolitanas

Distribuição
Gratuita aos taxistas em pontos de táxi, aeroportos,
rodoviárias, centrais de rádio-táxi, shoppings e hotéis
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