
U l t r a p a s s a n d o  f r o n t e i r a s .

12 981050908

"Preservação real do meio ambiente."

Anuncie seus
serviços e produtos
de forma
responsável e
inteligente.
mostb.com 

Linda Borges

ANUNCIE
MKT & MÍDIAS DIGITAIS Desde 2010Desde 2010



ANUNCIE
MKT & MÍDIAS DIGITAIS
revistas digitais - jornal semanal - e-books - portal de notícias - mídias de alta performance

Breve Lançamento "Cursos EAD".

80 milhões de pessoas usam a internet no Brasil
 *(dado em crescimento constante).



ANUNCIE
MKT & MÍDIAS DIGITAIS
revistas digitais - jornal semanal - e-books - portal de notícias - mídias de alta performance

130 milhões de pessoas
usam a internet no Brasil
 *(dado em crescimento

constante).



ANUNCIE

revistas digitais - e-books - portal de notícias - mídias de alta performance

Publicidade agora é 100% digital.



(12) 9 8105 0908

As revistas MOSTB são editadas 
com temas direcionados. 

REVISTAS 
Apresentamos diariamente informações para o
desenvolvimento organizacional e humano.

PORTAL DE NOTÍCIAS

A estante virtual de E-
Books está sendo
montada. Nossa meta é
oferecemos mais de
1000 títulos até 20021.

E-BOOKSrevistas digitais - publicidade - e-books - portal de notícias - Jornais
www.mostb.com

O semanal Jornal SJC
Vale, entrou na web em
Janeiro de 2021
apresentando os
principais tópicos do
que é notícia na
semana.

JORNAIS



Várias formatações de anúncios
com direcionamentos para atingir
o seu público.
Oferecemos revistas
segmentadas; anúncios em
nossas redes sociais e no portal
de notícias mostb.

ANÚNCIOS

Principais bandeiras de cartões (crédito e
débito). Aceitamos cartão BNDES
Boletos bancários.
Transferências bancárias. 
PIX

FORMAS DE PAGAMENTOS

nossos canais de serviços

Editoração.
Formatação. 
Desenvolvimento de Capa.
Publicação em nossa estante
virtual

E-BOOKS



17 contas no
instagram

nossos números

mídias sociais
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Nossas postagens são direcionadas, não 
medimos por acesso ao perfil, mas por
interesse no post publicado.

Gênero

Faixa etária 
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13 PÁGINAS + 2 GRUPOS
FACEBOOK
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VALORES DE ANUNCIOS



VALORES DE ANUNCIOS



REVISTAS DIGITAIS I E-BOOKS I PORTAL DE NOTÍCIAS I 
fORUM "RODADA DE NEGÓCIOS I Plataforma EAD (EM BREVE!)



1994

2010

2011

Nasce a MOSTB Consultoria

Treinamento e Desenvolvimento

É criada www.mostb.com
Linda Borges, teve o insigth de criar a

www.mostb.com e lançou a sua primeira

revista a SETOR RECURSOS HUMANOS

Para Uma Melhor Gestão de Pessoas, hoje

está em sua 44ª Edição. No mesmo ano

esteve incuba por apenas 6 meses no

Parque Tecnológico de São José dos

Campos. 

SAVOIR  E RAISON
Foram publicadas as primeiras edições da

SAVOIR Moda e Comportamento e

RAISON Arquitetura e Decoração.

Nossa linha do tempo 
www.mostb.com



2014

2016

2017

Guia de Conferencistas
014 - Publicação da Primeira Edição

do GUIA de CONFERENCISTAS, hoje

em sua 4 Edição.

Portal de Notícias
Sob na rede o portal de notícias

corporativos. Totalmente dedicado ao

desenvolvimento de empresas, gestão de

pessoas e negócios.

E-book - Cidades - Agro e Health
Foi criada a plataforma e editoração e-book. No

mesmo ano, subiram à rede as revistas:

CIDADES São José dos Campos, em sua 4ª
Edição. INFO AGRO Brasil 2ª Edição; Health

Fitness Brasil 2ª Edição.

Nossa linha do tempo 
www.mostb.com



2018
/19

2020

FEMINA - Plataforma de Negócios

FEMINA 2019 Evento solidário e revista

social ; Health Plus Saúde e Bem Estar,

4ª Edição. MOSTB Plataforma de

Negócios e Forum "Rodada de

Negócios".

Revistas Negócios e EAD
Estão programados os lançamentos das

revistas b2bC Franquias e Negócios; Rodada

de Negócios b2b, CIDADES Litoral Norte;

CIDADES Montanhas "Serra da Mantiqueira";

Casar com Estilo.

E ainda em 2020 estaremos lançando o

portal de cursos EAD MOSTB

Nossa linha do tempo 
www.mostb.com

E ainda no  2020, queremos
estar mais próximos de nossos

anunciantes e leitores. 
Estamos abertos a

representantes e franqueados.
Nossa meta é implantar 50

escritórios, um em cada cidade
com no mínimo 500 habitantes.

Faça parte do nosso time!
 Seja um representante ou

franqueado. 
Contato 12 981050908



2021

Jornal Cidades SJC Vale
Em Janeiro de 2021 subiu na rede a primeira

edição do Jornal digital, semanal, Cidades

SJC Vale. 

Um editoração semanal que apresenta os

principais tópicos do que foi notícia durante

a semana.

Nossa linha do tempo 
www.mostb.com

2022 Revistas Cidades 
A franquia das revistas CIDADES Litoral

Norte, Santos, Juiz de Fora, Serra da

Mantiqueira entra na rede. 

Até 2023 teremos 50 unidades da revista

Cidades em todo terrirtório Nacional.



12 981050908


