Tabela de Publicidade

2016

Angola
Dados técnicos:

00093

00092

Público-alvo: 24-54 anos; Classes A, B, C1
Periodicidade: semanal
Formato: 23 x 29,7 cm
Tiragem média: 11.000 exemplares
P.V.P. Angola 500 AKZ
Data de banca: 6.ª feira
Reservas: até à 3.ª feira da semana anterior
Entrega de material: até à 6.ª feira anterior
5 601073 999663

00091

00090

00088

CASAMENTO DE XANISA, FILHA
DE ERNESTO BARTOLOMEU, COM
MARCO CARDOSO REÚNE FAMOSOS

5 601073 999663

5 601073 999663

5 601073 999663

“DIVERTI-ME
MUITO COM
OS FÃS”

00089

Um ano depois
do lançamento do
álbum “AM”, BRUNA
TATIANA enche
o Cine Atlântico com
mega concerto, onde
contou com o apoio
da família e amigos

5 601073 999663

nº 89 . semanal . 27 de novembro de 2015 . 500AKZ

DIVAS ANGOLA 2015
CONHEÇA AS 37 NOMEADAS
PARA O EVENTO QUE CELEBRA O
TALENTO E O PAPEL DA MULHER
ANGOLANA NA SOCIEDADE

5 601073 999663

www.lux.co.ao

ISABEL DOS SANTOS LANÇA
PRESTIGIADO TÍTULO ECONÓMICO

Direcção comercial e de publicidade:

Maria João Peixe Dias Diretora Comercial +351 215 918 137 / +351 934 168 750 mariadias@masemba.com

Portugal:

Ricardo Luwisch Coordenador de Publicidade +351 215 918 140 / +315 919 667 697 ricardoluwisch@masemba.com
Hugo Santinho Executivo de Contas +351 215 918 142 / +351 919 444 040 hugosantinho@masemba.com
Maria João Eça Coordenadora de Publicidade (Região Norte / Porto) +351 226 057 544 / +351 916 103 973 mariaeca@masemba.com
Carla Ramalho Assistente Comercial +351 215 918 141 carlaramalho@masemba.com
Susana Morais Gestora de Materiais +351 215 918 144 susanamorais@masemba.com

Angola:

Ayaz Habib Executivo de Contas +244 941 826 128 ayazhabib@semba-c.com
Sofia Cardoso Gestora Comercial + 244 921 303 339 sofiacardoso@masemba.com

Formatos convencionais:

página par
left hand full page
[230x297 mm]
e1.920,00

página ímpar
right hand full page
[230x297 mm]
e2.590,00

1/2 página ao baixo par
1/2 left hand page
[230x148,5 mm]
e1.500,00

1/2 página ao baixo ímpar
1/2 right hand page
[230x148,5 mm]
e1.555,00

página dupla
double page
[460x297 mm]
e5.545,00

Angola

1/2 página ao alto par
1/2 left vertical hand page
[115x297 mm]
e1.500,00

1/2 página ao alto ímpar
1/2 right vertical hand page
[115x297 mm]
e1.555,00

Tabela de localizações especiais:
1ª ímpar / 1st right hand page
[230x297 mm]
e2.900,00

1/3 página ímpar / 1/3 right hand page
[70x297 mm]
e1.350,00

1/3 página par / 1/3 left hand page
[70x297 mm]
e1.040,00

Rodapé ímpar / left hand page footer
[230x60 mm]
e1.350,00

Rodapé par / right hand page footer
[230x60 mm]
e1.040,00

Dupla de abertura /
Opening double page
[460x297 mm]
e7.260,00

1ª dupla /
1st double page
[460x297 mm]
e6.740,00

Verso de capa /
Inside frontcover
[230x297 mm]
e3.370,00

Contracapa /
Backcover
[230x297 mm]
e3.890,00

Verso de contracapa /
Inside backcover
[230x297 mm]
e3.110,00

Outros Formatos: estudados caso a caso.
Aos valores acima mencionados, acresce a taxa de IVA em vigor.
Other formats will be subject to individual pricing.
Rates do not include VAT.

Taxa de localização + 30%
Premium placement charge + 30%
Publireportagens + 20%
Advertorials + 20%
Encartes - A negociar caso a caso.
Inserts - to negotiate case by case basis

Condições Gerais
A Masemba, Lda, reserva-se o direito de rejeitar a publicidade que não esteja em harmonia com a sua orien-

tação e adiar ou suprimir qualquer anúncio por falta de espaço, qualidade ou razões técnicas, sem que tal dê direito de indeminização. A colocação de publicidade será subordinada às conveniências da paginação.
A localização dos anúncios será fixada pela Masemba, Lda., de acordo com as suas possibilidades técnicas, salvo se
estiver abrangida pela taxa de localização.

A Masemba, Lda, não se responsabiliza pelos defeitos de impressão, quando o material entregue não se

encontre com a qualidade e características devidas ou quando os materiais não forem entregues dentro dos prazos
devidos.

A marcação de publicidade deve ser feita através de ordem de publicidade ou outro meio escrito. Estes

terão sempre um carácter firme e irrevogável. As marcações telefónicas devem ser confirmadas de imediato por
fax, carta ou e-mail.

Só serão aceites anulações através de comunicação escrita com, pelo menos, 2 dias de antecedência
da data limite de entrega de materiais.

Os materiais devem ser entregues em suporte digital, formatados em MacOS ou Windows PC,
com uma resolução mínima de 300 DPI, cores em CMYK e 4 mm de margem de corte/aparo.
Suportes:

• E-mail / CD-Rom / DVD-Rom / Transferência de ficheiros online.

Formatos:

• PDF / TIF / EPS / JPG

Os originais devem ser sempre acompanhados das respectivas provas de cor.
A margem de corte nunca deverá ser inferior a 4 mm. Para protecção dos textos, estes deverão ficar
a menos de 10 mm da área de corte ou dobra.

Aos preços mencionados acresce IVA, à taxa legal em vigor.

Dados para faturação:
Masemba, Lda.
Rua da Fraternidade Operária, 6
2794-024 Carnaxide
NIF: 510 647 421
Tel.: 215 918 151

