




"A arte da vida consiste em fazer da Vida uma Obra de Arte."
Mahatma Gandhi

"A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo 
que seus animais são tratados."

Mahatma Gandhi

"Não existe Arte que ensine a ler no rosto as feições da Alma."
William Shakespeare

Os animais não odeiam, 
e é suposto nós sermos melhores do que eles."

Elvis Presley

"Arte não é pureza; é purificação, não é liberdade; é libertação."
Clarice Lispector

"As criaturas que habitam esta terra em que vivemos, 
sejam elas seres humanos ou animais, estão aqui para contribuir, 

cada uma com sua maneira peculiar, para a beleza 
e a prosperidade do mundo."

Dalai Lama

...

Há inúmeras razões para nós expressarmos essa nossa paixão em Arte!



A SIC Editora, detentora da marca ELITE, com mais de 24 anos de mercado, edita o Livro de Artes 

"ELITE PET STYLE ART".

O livro será uma apresentação dos expressivos artistas que compõe o cenário artístico atual do 

Brasil que retratam os apaixonantes animais.

O livro terá cerca de 80 artistas apresentando seus trabalhos, sua foto e seus contatos.

LIVRO:

• Formato 25x32cm

• Capa Dura com HotStamp e laminação. Imagem da capa, tema genérica e gráfica remetendo ao 

segmento Artes, sem favorecimento de um único artista

• Cerca de 200 páginas

• Papel Couché Fosco 150g (qualidade e refinamento)

• Recurso "QR code" com link direto para site ou redes sociais

• Projeto Gráfico primoroso

APRESENTAÇÃO DO ARTISTA:

• 2 páginas por artista (em ordem alfabética)

• 1 foto "portrait" ou "no local de trabalho" 

• 2 a 4 obras observando o critério de melhor apresentação de seus trabalhos. (a escolha e a 

quantidade das obras será de acordo com a preferência das obras escolhida pelo artista, mas 

condicionada a melhor disposição na diagramação da página)

Obs.: As fotografias do artista e das obras deverão ser enviadas em alta resolução e com qualidade. 

(disponibilidade de fotógrafos credenciados pela editora mediante tarifa*)

• Texto sucinto de apresentação em Português e Inglês (tamanho do texto: máximo de 1200 

caracteres) 

Obs.: é de suma importância a qualidade do texto, sua objetividade e clareza. Será feita adequação 

jornalística, caso necessário

• Contato: site, telefone, email, redes sociais (Instagram ou Facebook, apenas um deles)

DISTRIBUIÇÃO:

• Em pontos de grande visibilidade nas classes A/B

• Mailing de grandes empresas

• Mailing seletivo da Revista Elite cobrindo apreciadores de Arte

EVENTO DE LANÇAMENTO:

• Coquetel de Abertura em local seletivo Elite, já célebre pelas grandes festas, com 

convidados vips. 

• Cobertura jornalística Elite com gravação de um programa para a TV, canal Youtube, redes 

sociais

ARTISTA TEM:

• Direito a 5 livros

• Direito a 2 acompanhantes para o Coquetel de Abertura

• Provável visibilidade nas coberturas jornalística do Coquetel 

VALOR:

R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) à vista, em depósito Conta Corrente

R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais). Até 12x no cartão de crédito. (disponível plataforma 

online para débitos em cartão de crédito)
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CONTATOS

Contato (Tel. e Whatsapp): Ana Bittar 11 96075 1888

E-mail:  anabittar.artist@gmail.com

E-mail para envio de materiais: arte@elitemagazine.com.br


