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TABELA DE PUBLICIDADE
Edição Impressa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
as artes-finais dos ficheiros, a enviar para producao@eco123.info, deverão estar de acordo com as 
dimensões acima mencionadas e devem contabilizar o bleed apenas para os anúncios de 1 e 1/2 página.

ESPECIFICAÇÕES qUE DEvEm SEr rESPEITADAS
Cores: CmYK | Resolução: 300 dpi | Formatos do ficheiro: tiF, Jpg, pdF | Bleed 5mm nas 1 e 1/2 páginas.

Notas: Publicidades a cores. Aos preços acresce IVA à taxa legal em vigor.

PágINAS INTErIorES

DIrECTórIo PágINAS vErDES

PágINAS ESPECIAIS:
210mm X 297mm
(+ bleed 5mm)

Contra-capa: €2000,00 + iva

verso Capa: €1500,00 + iva

verso Contra-capa: €1500,00 + iva

1.ª página do miolo: €1500,00 + iva

1 PágINA
210mm x 297mm
€1000,00 + iva

   bleed 5mm

1/2 PágINA
210mm x 148,5mm
€600,00 + iva

   bleed 5mm

1/3 PágINA v
56mm x 267mm
€425,00 + iva

1/6 PágINA v
56mm x 131mm
€250,00 + iva

1/12 PágINA
56mm x 63mm
€137,50 + iva

1/3 PágINA H
178mm x 85,6mm
€425,00 + iva

1/6 PágINA H
178mm x 40,3mm
€250,00 + iva

1/18 PágINA
56mm x 40,3mm
€100,00 + iva

1/4 PágINA
178mm x 63mm
€350,00 + iva

1/8 PágINA
178mm x 29mm
€200,00 + iva

1/24 PágINA
56mm x 29mm
€80,00 + iva

Classificados Comerciais: €30,00 + iva 
(acresce 10€ por cada linha de texto adicional

Classificados Particulares: €20,00 + iva 
(acresce 5€ por cada linha de texto adicional)

1 linha de texto = aproximadamente 45 caracteres
NOTAS: Os assinantes têm direito a um anúncio 
gratuito por cada edição. Enviar por email 
o texto a publicar, juntamente com o 
comprovativo de pagamento.

ANúNCIoS 
CLASSIFICADoS
Título:
máx. 38 caracteres

Texto:
máx. 90 caracteres
(cerca de 2 linhas de texto)

EXEmPLoS
 
ARmAzém IntegRAl PoRtImão 
Mercearia a Granel na Casa do Rio 
T.: 282 416 338

 
lojA dA HeRdAde do FReIxo do meIo 
Mercado da Ribeira - Cais do Sodré 
www.herdadedofreixodomeio.pt


