A Revista Pormenores aposta numa publicação com conteúdos jornalísticos rigorosos, uma imagem gráfica cuidada
e uma qualidade fotográfica elevada.
Contamos com vários especialistas, nas mais variadas áreas, que nos permitem oferecer uma publicação de referência.
Somos uma redacção jovem e empenhada em lançar no mercado uma publicação capaz de se afirmar pela
qualidade do produto, sobrevivendo ao factor novidade e consolidando e conquistando um público atento e fiel
edição após edição.
Acreditamos que o Alentejo é uma região que interessa ao resto do País, e que existe um público que procura
informação sobre o Alentejo. E este é um tema que não recebe a atenção devida por parte dos órgãos de
comunicação social generalistas e de distribuição nacional.
A Revista Pormenores leva a região àqueles que nela vivem. Queremos estabelecer uma relação de proximidade
que não é alcançada pelos órgãos de comunicação nacionais.
A Revista Pormenores está presente em todo o Alentejo, mas alarga também a distribuição, a nível nacional, a
outros pontos de referência, permitindo-nos estar presentes em todos os distritos e principais cidades do País.
Neste sentido, desenvolvemos uma nova filosofia de distribuição. Queremos estar presentes onde o consumidor
está, e não apenas em papelarias e locais de venda habituais. Apostamos nas unidades de turismo rural, em hotéis,
em restaurantes e bares de referência onde o nosso público-alvo marca presença diária, além de um grande número
de outros locais de interesse cultural.
Somos uma revista bimestral, com artigos de fundo, maioritariamente grande reportagem de interesse cultural,
social, económico, ambiental entre outros. Estaremos durante dois meses nas bancas sem perder actualidade.
Porque os pormenores contam! É neles que depositamos a nossa atenção, e são eles que ditam o sucesso da sua
actividade.
Aposte em nós como meio de difusão da sua marca, produto ou serviço.

CONDIÇÕES GERAIS
A revista PORMENORES reserva o direito de rejeitar publicidade que
não se enquadre na orientação da revista e adiar, ou suspender
qualquer anúncio por falta de espaço ou razões técnicas.
A colocação da publicidade será subordinada às conveniências de
paginação e a localização dos anúncios será fixada pela
PORMENORES de acordo com as suas possibilidades técnicas.
Qualquer erro ou omissão, só será compensado com a repetição
do respectivo anúncio, em boas condições.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Impressão: Offset 4 cores
Acabamento: Lombada colada
Formato: 230x290 mm
PERIODICIDADE
Bimestral.

RESERVA DE PUBLICIDADE
Até 2 semanas antes da data de saída, através de uma Ordem de
Publicidade ou outro meio escrito.
MATERIAIS PARA INSERÇÃO
São por conta do anunciante.
DATA DE FECHO DE PUBLICIDADE
A entrega dos materiais para inserção deve ser feita com a
antecedência de 1 semana sobre a data de saída da revista.
ANULAÇÃO DE RESERVAS
A anulação só será aceite se for comunicada por escrito, com 2
semanas de antecedência sobre a data de saída da revista. Caso
esta situação não se verifique, o editor reserva-se o direito de
facturar o espaço contratado.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30 dias a contar da data de lançamento da revista.

TABELA PUBLICIDADE 2010
PÁGINA

PÁGINA DUPLA

290x230

1 /2 PÁGINA HORIZONTAL

290x460

1 /2 PÁGINA DUPLA HORIZONTAL

145x230

1 /3 PÁGINA VERTICAL

290x80

1 /4 PÁGINA

145x115

PÁGINA INTEIRA
Par
Impar
Contracapa
Verso da capa
Verso da contra-capa
Página Dupla

P
€1.300
€1.500
€2.000
€1.400
€1.550
€2.600

1/2 PÁGINA HORIZONTAL
P (baixo)
Par
€700
Impar
€800
Página Dupla
€1.500

145x460

2 /3 PÁGINA VERTICAL

290x145

RODAPÉ

58x230

IMPORTANTE
- Encartes, patrocínio de secções e outras secções publicitárias estão
sujeitas a negociação
- A Revista Pormenores é uma revista bimestral com tiragem de
5.000 exemplares
- Os preços são acrescidos de IVA à taxa legal em vigor
- Medidas apresentadas em milimetros.
- Todos os anúncios deverão possuir margem de corte, mais
5mm além do formato do anúncio em cada margem.
- Formato do ficheiro .TIFF a 300dpi em CMYK (quadricromia)

1/3 PÁGINA VERTICAL (alto)
P
Par
€450
Impar
€550
2/3 PÁGINA VERTICAL P(alto)
Par
€700
Impar
€800
1/4 PÁGINA
Par
Impar

P
€350
€400

RODAPÉ
Par
Impar

P
€350
€400
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