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A Abiquim é uma entidade 

estruturada para realizar o 

acompanhamento estatístico da 

indústria química brasileira, 

promover estudos específicos sobre 

suas atividades e produtos, 

acompanhar as mudanças na 

legislação e assessorar as empresas 

associadas em assuntos técnicos, 

econômicos e de comércio exterior, 

com a missão de promover o 

aumento da competitividade e o 

desenvolvimento sustentável do 

setor químico do País. 

Com 55 anos de história, a associação é 

REFERÊNCIA de informação confiável 

relacionada à indústria química 

brasileira, sendo base para consulta dos 

principais meios de comunicação, 

fornecedores, governo, entidades de 

diversos segmentos, universidades e 

público em geral.



Principal canal de informação sobre 

as atividades da Abiquim, o website 

da associação representa uma 

importante via de acesso das 

empresas associadas a todo trabalho 

realizado por suas comissões, 

estudos, notícias relevantes ao setor, 

eventos, cursos de especialização e 

capacitação aos profissionais da 

indústria química.



Por que anunciar no site?

➢ Abiquim é a principal entidade do setor químico
no Brasil, com grande representatividade entre
os demais setores da economia, governo e
sociedade.

➢ O site da Abiquim possui aproximadamente 25
MIL acessos por mês;

➢ Média de permanência na página de 1:30
minutos

➢ O público que acessa o site é QUALIFICADO:
profissionais especializados do setor químico,
acadêmicos, pesquisadores e representantes do
governo que buscam informações sobre a
indústria química brasileira.



MEDIA KIT - WEBSITE



https://www.abiquim.org.br/

Banner  Home 

Banner  
Principal  

356 x  274
Modelo

Randômico ou 
Exclusivo

LOGO DA SUA 
EMPRESA AQUI



Banners  Internos 

LOGO DA SUA 
EMPRESA AQUI

https://abiquim.org.br/industriaquimica

Banner Interno 
356 x  180

Modelo
Randômico ou 

Exclusivo



Investimento

Banner Home

Randômico: 
R$ 1.290,00/mês

Exclusivo:
R$ 5.350,00/mês ou
R$ 10 mil/ 3 meses

Banner Interna

Randômico: 
R$ 690,00/mês

Exclusivo:
R$ 2.280,00/mês
R$ 5 mil/ 3 meses

LOGO DA SUA 
EMPRESA AQUI

LOGO DA SUA 
EMPRESA AQUI



Banner Home + Interno

Randômico: 
R$ 1.900,00/mês

Exclusivo:
R$ 5.600,00/mês ou
R$ 16.500,00/ 3 meses

Investimento

LOGO DA SUA 
EMPRESA AQUI

LOGO DA SUA 
EMPRESA AQUI



Oportunidades Exclusivas

No novo site da 
ABIQUIM, o anunciante 
poderá anunciar na 
página da comissão que 
tiver interesse, de forma 
exclusiva.
Consulte-nos!
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