Revista

PREÇOS POR EDIÇÃO:

Apresentação:

A revista Repórter Capixaba é uma
publicação que conquistou milhares
de leitores e colaboradores em todo
o sul do Espírito Santo, tornandose a mídia ideal para transmitir
informações à todas as classes
sociais da região com eficiência e
credibilidade. No mercado desde
2001, oferecemos alta qualidade
na produção gráfica, diversidade
no conteúdo, caráter e ética nos
assuntos abordados. Tudo isto
aliado a uma ótima distribuição,
proporciona uma incomparável
visibilidade e durabilidade aos anúncios veiculados, garantindo
assim um excelente retorno de seu investimento publicitário. No
total são publicados apenas seis números por ano, participe,
você vai gostar de anunciar conosco!

Formato dos anúncios:

Frédéric Decatoire
Editor

Capa (+2 páginas)
Capa (+1/2 página)
Contra Capa:
Dupla Página
Página
1/2 Página
1/4 Página
Rodapé
1/2 Rodapé
1/4 Rodapé

R$ 2.690,00
R$ 2.290,00
R$ 1.190,00
R$ 1.690,00
R$ 980,00
R$ 590,00
R$ 440,00
R$ 390,00
R$ 240,00
R$ 140,00

Política de DESCONTOS:
Pagamento a vista: 10%

* o pagamento a vista somente é efetuado
após a publicação do anuncio.

Pacote c/ + de 3 anúncios: 10%
* O pagamento de cada anuncio é efetuado
após a publicação da respetiva edição.

Pacote Anual (6 edições): 20%

* O pagamento de cada anuncio é efetuado
após a publicação da respetiva edição. O pacote anual é renovado automaticamente todos os
anos. O anunciante pode cancelar a qualquer
momento depois de 3 edições, porém é necessário avisar com uma edição de antecedência.

AUTORIZAÇÃO DE INSERÇÃO:

Empresa:
Responsável:
Tel.:

(Anotar outras informações no verso da página)

MARÇO / ABRIL - Nº

MAIO / JUNHO - Nº

JULHO / AGOSTO - Nº

SETEMBRO / OUTUBRO - Nº

Periodicidade Bimestral - Tiragem 2.500 exemplares
Distribuição gratuita em empresas, consultórios,
repartições públicas e venda nas bancas de revistas.

Aceitamos Cartões

www.reportercapixaba.com
www.facebook.com/reportercapixaba

CONTATO:

(28) 99993-0775

reportercapixaba@hotmail.com
(28) 3522-0775 / (28) 98802-4612
Rua Maurílio Coelho, 59 - Ilha da Luz - Cachoeiro de Itapemirim - ES

NOVEMBRO / DEZEMBRO - Nº

JANEIRO / FEVEREIRO - Nº

ASSINATURA DO CLIENTE

IMPORTANTE:

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

Tabela atualizada em Março de 2018

Tamanho dos anúncios: (Largura x Altura @300dpi CMYK)
Página 215x300mm - Meia página 215x150mm - 1/4 página 105x150mm
Rodapé: 190x50mm - 1/2 Rodapé: 95x50mm - 1/4 Rodapé 45x50mm

