2016

Tabela
de publicidade

Página dupla

Página

Double page

Page

450x297 mm

225x297 mm

Advertising rates

1/2 página dupla ao baixo

1/2 página ao baixo

1/2 double page across

1/2 page across

450x148 mm

225x148 mm

A revista Carros & Motores
reserva-se o direito de rejeitar
publicidade que não se
enquadre na linha editorial da
revista e de adiar ou suspender
qualquer anúncio por falta de
espaço, qualidade ou razões
técnicas.
The magazine Carros & Motores
reserves the right to reject publicity
that doesn’t inserts in the magazine’s
orientation, and the right to relay or
suspend any advertise for lack of space,
quality or technical reasons.

A colocação da publicidade
será subordinada às
conveniências de paginação,
e a localização dos anúncios
será fixada pela revista Carros
& Motores de acordo com as
suas possibilidades técnicas.
The insert of publicity will be
subordinated to the convenience of the
layout, and the location of the advertises
will be fixed by magazine Carros &
Motores according to their technical
possibilities.

1/2 página ao alto
1/2 page upright

110x297 mm

Rodapé
Footer

225x60 mm

Tabela display Display rate
Preço de capa

1,00€

Cover Price

Periodicidade
Periodicity

Medidas

Mensal
Monthly

225x297 mm

Measures

Impressão
Printing Method

Tiragem média mensal
Average Monthly Edition

Circulação média mensal
Average Monthly Circulation

Offset 4 cores
4-Colour Offset

30.378 exemplares
30.378copies

15.717 exemplares
15.717 copies

Perfil dos leitores

Readers profile

Género Gender

Classes sociais Classes

100%

95%

90%
80%

Localização obrigatória acresce 25%.

70%

Location mandatory moreover 25%.

60%

Mulheres

Male

Female

The net value of all advertisements is subject to the VAT tax effective at each moment.

40%

Condições

30%

Reserva de espaço: 20 dias úteis.

Terms

Reserve Space: 20 working days.

20%

Homens

Aos preços de tabela acresce o IVA à taxa legal em vigor.

59%

50%

5%

Página dupla Double page
16.105 €
1.ª página dupla 1st double page
18.100 €
2.ª página dupla 2nd double page
17.025 €
Contracapa Back cover
12.965 €
Verso capa Inside front cover
11.276 €
Verso contracapa Inside back cover
8.285 €
Página ímpar Odd page
8.135 €
1.ª página par 1st even page
8.820 €
Página 1.º terço 1st third page
8.450 €
1.ª página ímpar 1st odd page
10.125 €
2.ª página ímpar 2nd odd page
8.895 €
1/2 página 1/2 page
4.200 €
1/2 página dupla 1/2 double page
5.900 €
Rodapé Footer
3.200 €
Publireportagem Publireport
+30% da página

10%
0%

6%
Alta

20%
Média
alta

Campo Grande, 56 – 7A
1700-093 Lisboa
Tel.: 218 310 920
Fax: 218 310 939

15%
Média
média

Média
baixa

Anulações: Só são aceites anulações, de inserções ou
encartes, por escrito e com uma antecedência mínima
de 30 dias sobre a data prevista de inserção.
Cancellations: cacellations of inserts and other formats are only accepted
in writing with a minimum of 30 days from the date of insertion.

Director de Publicidade
Diogo Soure
218 310 920 | 918 416 791
s.soure@grupov.com

Qualquer erro ou omissão
imputável à revista Carros &
Motores só será compensado
com a repetição do anúncio,
em boas condições.
Any mistake or omission imputed to
magazine Carros & Motores will be
compensated only with the advertising
repetition, in good conditions.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS
THECHNICAL ESPECIFICATIONS OF
ADVERTISAL MATERIALS

Ficheiros em formato PDF, EPS,
TIF ou JPEG a 300 dpi’s.
Files in format PDF, EPS, TIF or JPEG at
300 dpi’s.

Os textos deverão ser
convertidos em curvas e não
poderão ficar a menos de 8
mm da área de corte ou dobra.
Às dimensões de corte deverão
ser acrescidos 3 mm de bleed.
The texts must be converted in curves
and cannot stay in less than 8 mm from
the cutting area or fold. To the cutting
dimensions there should be added 3
mm of bleed.

Para um melhor
acompanhamento da
impressão real do original,
todos os ficheiros deverão,
sempre, ser acompanhados da
respectiva prova de cor.
For a better accompaniment of the
original’s real impression, every file must
always have the respective colour proof.

Os materiais deverão ser
entregues com a antecedência
definida na Tabela de
Publicidade.
The materials must be delivered with
the antecendence defined by the
Advertising Tab.

