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Acreditamos no poder da informação para a 
tomada de decisões.  Estamos totalmente 
conectados aos fatos,  mas queremos a 
profundidade das análises.

FULL
ENERGY

Liderança em gestão



UM MUNDO DE
OPORTUNIDADES
PARA SUA EMPRESA!

A melhor forma de comunicação interativa com 
o público através de ativação e fortalecimento 
de marcas usando a força dos nossos eventos e 
veículos de comunicação.
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P L A T A F O R M A  F U L L  E N E R G Y :  
Onde o público que movimenta
o setor energético encontra sua marca.

60.000 Exemplares anuais em 
circulação na revista 
impressa e digital

Assinantes de
Newsletter

Seguidores somando todas
as nossas redes de energia

NÚMEROS
Nossos números para a comunidade FULL ENERGY

Conhecimento,  relacionamento e 
negócios são o melhor investimento.

35.000 

25.000 



Nossos parceiros estabelecem 
confiança e proximidade com 
l íderes do setor

CONEXÕES

Impresso

Branded 
Content

Academy

Custom 
Publisher

Pesquisa 
de 

Mercado 
AD HOC

Projetos 
Especiais

Experience

Digital

Criado sob demanda
para comunicar os
valores das empresas. 

Publicações customizadas
para os interesses dos Clientes.

Soluções de conteúdo e
Midia sob a curadoria da
equipe da Full Energy

 

Estudos, inteligência e
pesquisa de mercado para
a comunidade de Energia.

Agilidade, impacto e diversas
ações para falar com os leitores
a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Eventos de grande porte
ou customizados para os
interesses e objetivos das Marcas. 

Comunicação efetiva
junto aos tomadores de
decisão do mercado

Projetos de educação executiva
online e presencial



CAMPANHAS
INTEGRADAS
Profundidade e relevância em um ambiente propício para campanhas integradas:

- Cobertura e
Relevância  

- Criar Autoridade

- Posicionar sua
Marca

- Combine publicidade
impressa e digital

- Explore o potencial do 
Branded Content, com ações

nos ambientes impressos e digitais.

- Eventos sob medida para
um público qualificado
é uma ótima estratégia.



Conteúdo que ajuda a estabelecer conexões,  fortalecer valores e 
posicionar marcas.

AMBIENTE IMPRESSO



Edições no ano que,  em conjunto com os eventos,  aumentam o resultado das ações.

EDIÇÕES ESPECIAIS

O evento tem como objetivo reconhecer a atuação das 
empresas e instituições que mais se destacaram no 
último ano,  promovendo o crescimento e a 
modernização do setor.  Os ganhadores são escolhidos 
por meio de votação aberta no site da revista Full  
Energy e por pesquisa de mercado feita pelo Conselho 
Editorial  do Grupo Mídia

LÍDERES DA ENERGIA

Considerado o Oscar do Setor,  a premiação acontece em 
um jantar de gala e reúne as personalidades mais 
influentes de toda cadeia energética no Brasil .

100 MAIS INFLUENTES
DE ENERGIA



SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS
Unindo a credibil idade do conteúdo com a visibil idade da 
publicidade,  para apresentar produtos,  ser viços e conceitos.

BRANDED
CONTENT

REVISTA
CUSTOMIZADA

CONTEÚDO
IMPRESSO

EVENTOS WEBINAR

ESPECIAIS
DIGITAIS

ESPECIAIS
IMPRESSOS

CONTEÚDO
DIGITAL

DEBATE

PODCASTS



EVENTOS
WELCOME ENERGIA
Consagrado por abrir  o calendário de eventos da 
Energia brasileira,  o Welcome Energia recebe 
executivos,  especialistas e autoridades públicas 
para discutir  “As Perspectivas Políticas e 
Econômicas para o Setor no país" .  O evento oferece 
uma análise completa destes cenários com o 
objetivo de impulsionar coletivamente o 
desenvolvimento do setor



EVENTOS
100 MAIS INFLUENTES
DA ENERGIA
Considerado o Oscar do Setor,  a premiação 
acontece em um jantar de gala e reúne as 
personalidades mais influentes de toda cadeia 
energética no Brasil .  Os eleitos são escolhidos por 
meio de votação aberta no site da plataforma Full  
Energy e pesquisa de mercado realizada pelo 
Conselho Editorial  do Grupo Mídia.



EVENTOS
LÍDERES DA ENERGIA
O prêmio Líderes da Energia encerra a agenda da matriz energética, celebrando os destaques do último ano.

A iniciativa visa homenagear indústrias, empresas, consultorias, entidades setoriais, entre outros players do mercado 
que mais se destacaram nos últimos 12 meses na matriz energética.

Ao todo são 23 categorias com 3 ganhadores em cada. E a escolha dos ganhadores é feita pelo Conselho Editorial do 
Grupo Mídia baseado em dois pilares: votação aberta no site da revista Full Energy e por pesquisa de mercado.



EVENTOS
Evento online que tem como objetivo colocar diferentes lideranças do setor 
energético para debater sobre um tema específico. Cada edição traz um 
assunto diferente para ser analisado a fim de proporcionar um espaço de 
conteúdo de qualidade do setor energético. As transmissões ocorrem no 
Youtube do Grupo Mídia e no Facebook da Full Energy.

FULL ENERGY TALKS

Promovendo o maior fomento ao desenvolvimento do setor de Energia, o 
evento será o ponto de encontro de toda a comunidade da matriz energética 
brasileira. Um evento apropriado para discutir os temas mais relevantes, em 
ambiente diferenciado, que favorece relacionamentos e Networking.

FULL ENERGY FÓRUM



CONTATO

fullenergy@grupomidia.com
fullenergy.net
16 3913-9800
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