Apresentação:
A revista Repórter Capixaba é uma
publicação de sucesso que conquistou milhares
de leitores e colaboradores em todo o sul do
Espírito Santo, tornando-se a mídia ideal para
transmitir informações à todas as classes
sociais da região com eficiência e credibilidade.
No mercado há mais de dez anos,
oferecemos alta qualidade na produção
gráfica, diversidade no conteúdo, caráter e
ética nos assuntos abordados. Tudo isto aliado
à uma ótima distribuição, proporciona uma
incomparável visibilidade e durabilidade aos
anúncios veiculados - garantindo um excelente
retorno de seu investimento publicitário.
No total, são apenas seis números por
ano. Participe, com certeza você vai gostar de
anunciar conosco!
Frédéric Decatoire
Editor
fredericmsn@hotmail.com
Cel.: (28) 9885-7935

Ficha Técnica:
Publicação Bimestral
Tiragem: 2500 exemplares por edição
100% policromia - papel couché
versão digital disponível na internet

Rua Maurílio Coelho, nº 23
Ilha da Luz - CEP 29309-810
Cachoeiro de Itapemirim - ES
Telefax: (28) 3522-0775

www.reportercapixaba.com

Autorização de inserção publicitária

Revista

Nome da Empresa:
Nome do proprietário ou responsável:
Telefone e e-mail de contato:
Nome do responsável pela venda: ________________________

Formatos dos anúncios

Quantidade total de inserção: ________
especificar detalhes abaixo:
MARÇO - ABRIL - Nº

MAIO - JUNHO - Nº

Preços dos anúncios por edição:

Formato

Capa (pacote*)
Contra Capa:
Dupla Página
Página
1/2 Página
1/4 Página
Rodapé
1/2 Rodapé
1/4 Rodapé

Policromia (colorido)

R$ 1800,00*
R$ 990,00
R$ 1300,00
R$ 790,00
R$ 480,00
R$ 340,00
R$ 310,00
R$ 190,00
R$ 110,00

JULHO - AGOSTO - Nº

Tamanho LxH
215x300mm
+ matéria.

215x300mm

SETEMBRO - OUTUBRO - Nº

430x300mm
215x300mm
215x150mm
107x300mm
107x150mm
195x50mm

NOVEMBRO - DEZEMBRO - Nº

95x50mm
45x50mm

Informe-se com nosso representante a respeito de descontos
promocionais para clientes antigos ou para planejamento anual

Observações:

NATAL - ANO NOVO - Nº

Favor grampear eventuais anexos à folha sem perfurar a logomarca.

Forma de pagamento:
Assinatura do Cliente

IMPORTANTE:

A cobrança do valor combinado para a inserção do comercial,
somente será realizada após a publicação da revista.

