Câmara de Comércio
e Indústria Luso Espanhola

Tabela de Publicidade
	
  

Contrato de Publicidade / Publicidad
Incluir Publicidade nos seguintes
números da revista:(incluir publicidad
en los siguientes números de la revista:)

Nº 295 (Janeiro/Enero)
Nº 296 (Fevereiro/Febrero)
Nº 297 (Março/Marzo)
Nº 298 (Abril/Abril)
Nº 299 (Maio/Mayo)
Nº 300 (Junho/Junio)
Nº 301 (Julho/Julio)
Nº 302 (Agosto/Agosto)
Nº 303 (Setembro/Septiembre)
Nº 304 (Outubro/Octubre)
Nº 305 (Novembro/Noviembre)
Nº 306 (Dezembro/Diciembre)
Edição Especial Golfe

Página Dupla
(Doble Página)
400 x 270mm

Página Interior
(Página Interior)
200 x 270mm

Verso de capa
200 x 270mm

Meia página (Media página)
(horizontal ou/o vertical)
200 x 135mm ou/ 100 x 270mm

Contracapa
(Contraportada)
200 x 270mm

Um quarto de página
(Un cuarto de página)
100 x 135mm

Contracapa
interior
(Interior da
Contraportada)

Um quarto de página
(Un cuarto de página)















Revista

ACTUALIDAD€
ECONOMIA IBÉRICA

A única revista
de informação
especializada, útil
e de qualidade do
mercado ibérico.
Um excelente veículo
de comunicação e
promoção no âmbito
das relações
empresariais.

Tarifa de Publicidade por cada inserção 2020
Tarifa de Publicidad por cada inserción 2020

90 x 200mm

Página Dupla (Doble Página)
Verso de Capa

€ 1.560.00
€ 1.474.00

Contracapa
(Contraportada)
Contracapa Interior
(Interior da Contraportada)
Página A4 (Página A4)

€ 2.046.00

Meia página (Media página)
(horizontal ou/o vertical)

€ 777.00

Um quarto de página
(Un cuarto de página)
Rodapé / Rodapié
Encarte (até 20g )

€ 546.00

€ 1.791.00
€ 1.207.00

€ 374.00
€ 836.00

200 x 270mm

Como sócio anunciante terá direito a um desconto especial sobre o valor tabela, consulte-nos.
EMPRESA/ (Empresa):
MORADA/ (Dirección):
CODIGO POSTAL:			LOCALIDADE/(Localidad)
Nº CONTRIBUINTE/ NIF):				
FAX. 				

TEL:

E-MAIL:

RESPONSÁVEL PELA PUBLICIDADE (assinatura e carimbo):
(Responsable por la publicidad (firma e sello))
Enviar esta ficha para o fax nº (+351) 213 526 333 ao cuidado de Rosa Maria Pinto ou para o e-mail rpinto@ccile.org

CONDIÇÕES GERAIS:
Dimensões: 1 página = 200 x 270 mm ao corte, + 4 mm de bleed Ficheiros: PDF, JPEG, (300 dpi) - Em toda a publicidade acresce o IVA à taxa em vigor.
O prazo para a recepção de publicidade é sempre durante os 10 primeiros dias antes da edição a que se destina.
A Revista Actualidad€ reserva-se ao direito de rejeitar a publicidade que não esteja de acordo com a lei ou de harmonia com a sua orientação editorial e ainda de adiar qualquer inserção, sempre que as
circunstancias o exijam, e não toma o compromisso de paginar os anúncios em local escolhido pelos Srs. Anunciantes.
A Revista reserva-se ainda o direito de alterar os preços ou condições desta tabela, sem obrigação de qualquer aviso prévio, sendo sempre devidas pelos Srs. Anunciantes as importâncias que vigorarem à
data da publicação dos anúncios.
Os originais serão guardados durante 1 mês após a publicação e devolvidos quando solicitados.

