
SINOPSE
Revista da ADHP - Associação dos Directores de Hotel de 
Portugal dirigida a todos os Gestores de Hotel.
A revista Dirhotel visa contribuir para o debate de 
temáticas de interesse para os profissionais de turismo 
através de artigos de opinião, reportagens, entrevistas, 
informação técnica, legislação e notícias do sector.

PERIODICIDADE
Trimestral

TIRAGEM
7.000 exemplares

DISTRIBUIÇÃO
Directores de Hotéis, Directores de Compras, Directores de 
Marketing, Directores de Food & Beverage, Quadros Médios e 
Superiores das Empresas, Estudantes de Turismo e Hotelaria do 
Ensino Superior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CAPA Papel couché, 250 gramas
MIOLO Papel couché mate, 135  gramas
IMPRESSÂO O�set 4 cores
ACABAMENTO colado à lombada
FORMATO 220 x 270 mm

RESERVA DE PUBLICIDADE
Três semanas antes da data de saída através de ordem
de publicidade ou por outro meio

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Trinta dias a contar da data de publicação da revista

DATA DE FECHO DE PUBLICIDADE
A entrega dos materiais deve ser feita com duas semanas
de antecedência em relação à data de saída da revista.
As selecções de cor devem ser acompanhadas de prova
de cor e são por conta do cliente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MATERIAIS
SUPORTE CD para PC acompanhado de print ou prova de cor
FORMATOS TIFF, JPEG, PDF
RESOLUÇÃO 300 DPI
Notas: Todos os anúncios devem ter obrigatoriamente uma 
margem de corte (bleeding) de 3 mm em toda à volta

CONDIÇÕES GERAIS
A Mediapearl reserva-se ao direito de rejeitar publicidade que não se 
enquadre na orientação da revista, e adiar ou suspender a publicação de 
qualquer anúncio, por falta de espaço ou razões técnicas. A colocação da 
publicidade será subordinada às conveniências da paginação, sendo a sua 
localização fixada pela Mediapearl, de acordo com as possibilidades técnicas. 
Exceptuam-se os casos em que o anunciante tenha reservado uma 
localização específica.

Contactos para PublicidadeContactos para Publicidade

Rua de Xabregas, 2 - Piso 2 - Sala 2.06 - 2.07 • 1900-440 Lisboa - Portugal
Telefs.: 21 403 76 56 / 218 680 277 • www.mediapearl.pt - geral@mediapearl.pt

Contra-capa
Corte: 220x 270 mm

1800 euros

Verso Contra-capa
Corte: 220x 270 mm

1500 euros

1 Página 
Corte: 220 x 270 mm

1000 euros

Corte: 105 x 270 mm

Verso da Contra-Capa
Corte: 220x 270 mm

1300 euros

OUTROS FORMATOS
Valores a negociar

Aos valores apresentados acresce 
o IVA à taxa legal em vigor

PUBLIREPORTAGENS / ENCARTES
Preços e condições a negociar

Corte: 220 x 130 mm

600 euros

TABELA
PUBLICIDADE

2018

1/2 Página  Baixo 1/2 Página  Alto

600 euros


