
Verso da Contra-Capa
210 x 297 mm

1560 €

Página Dupla
420 x 297 mm

2340 €

Verso de Capa
210 x 297 mm

1800 €

1/2 Página  Baixo
210 x 130 mm

750 €

1/2 Página Baixo Dupla
420 x 130 mm

1300 €

1/2 Página  Alto
100 x 297 mm

750 €

1 Página 
210 x 297 mm

1300 €

Contra-capa
210 x 297 mm

2160 €

SINOPSE
Revista dirigida a todos os profissionais do sector dos centros 
comerciais, nomeadamente aos associados da APCC e 
conjunto de logistas presentes nestes espaços, e a todas as 
empresas que, directa ou indirectamente, estão ligadas ao 
retalho, sendo a única publicação editorial de referência na 
área dos Centros Comerciais em Portugal.

PERFIL DO LEITOR
Idade: 20/65 anos
Classe Social: A B C1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Periodicidade: Trimestral
Tiragem: 15 000 exemplares
Formato: 210 x 297mm
Impressão: 4x4 cores
Papel Capa: Couché 250 gr. plastificação Matte
Papel Miolo: Couché Mate 150 gr.
Impressão: Colado à lombada

DISTRIBUIÇÃO
Associados da APCC, Promotores e Gestores dos Centros Comerciais, Logistas,  
Gabinetes de Engenharia e Arquitectura, e Administração Pública.

CONDIÇÕES
As reservas de publicidade só são aceites após a devida marcação através de 
Ordem de Publicidade, contrato ou outro meio escrito. A anulação de contratos só 
será aceite por escrito e com 10 dias de antecedência da data de saída da revista.
A entrega de anúncios, selecção de cores + prova de cor deve ser feita com 10 dias 
de antecedência.
Taxa de localização +30%. Capas, encartes, badanas, publireportagens, serão 
negociados caso a caso.
O Editor reserva-se ao direito de rejeitar toda a publicidade que não esteja em 
harmonia com a sua orientação ou com a sua interpretação da lei ou, ainda, de adiar 
qualquer inserção sempre que as circunstâncias o imponham.
O Editor não se responsabiliza, para além da repetição devidamente composta, 
pelas inserções com erros, lapsos ou omissões da sua responsabilidade.
Sobre a importância líquida devida incide o IVA à taxa em vigor. 

ARTES FINAIS
Suporte informático
- Versão em tiff (300dpi) com 3mm de margem e corte (mínimo)
- Versão em eps com fontes vectorizadas com 3mm de margem de corte (mínimo)
  Pode enviar-se também nos seguintes formatos:
- Indesign, ou Illustrator (não esquecer fontes e imagens)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Trinta dias a contar da data de publicação da revista
Aos valores apresentados acresce  o IVA à taxa legal em vigor

OUTROS FORMATOS
Valores a negociar

PUBLIREPORTAGENS / ENCARTES
Preços e condições a negociar

TABELA PUBLICIDADE

2018

REVISTA 
SHOPPING

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

Contactos para PublicidadeContactos para Publicidade

desconto  para
Associados

Associado APCC:  
1600 €

Associado APCC:  
1350 €

Associado APCC:  
1200 €

Associado APCC:  
1800 €

Associado APCC:  
1000 €

Associado APCC:  
1000 €

Associado APCC:  
525 €

Associado APCC:  
525 €


