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PERFIL

A VINHO Grandes Escolhas é a nova publicação do segmento dos que reúne a totalidade da equipa que trabalhou a Revista de Vinhos,
um projecto pioneiro lançado há 27 anos por Luís Ramos Lopes que, desde o primeiro número, manteve-se como director editorial. Foram
328 edições mensais, sem interrupção, que fizeram desta revista a publicação de referência na área de vinhos e gastronomia em Portugal
e na Lusofonia.

A VINHO Grandes Escolhas, mantém os mesmos compromissos editoriais, o mesmo rigor, independência e isenção que sempre
caracterizaram a equipa que a promove, procurando renovar os conteúdos, estar mais perto dos leitores, estando atenta às novas
tendências e ao mesmo tempo apresentar uma imagem mais apelativa.
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PERFIL
A VINHO Grandes Escolhas é uma publicação de periodicidade
mensal, orientada para os temas do vinho, gastronomia, viagens,

PERIODICIDADE: MENSAL

enoturismo, lifestyle.
A VINHO Grandes Escolhas orienta os seus conteúdos por rigorosos
critérios

de

qualidade,

rigor,

isenção,

profissionalismo

FORMATO: 23 X 29,7 CM

e

oportunidade jornalística. Apesar da subjectividade inerente à
apreciação de um vinho, esses princípios são subjacentes à

TIRAGEM MÉDIA: 20.000 EXEMPLARES
CIRCULAÇÃO MÉDIA: 12.000 EXEMPLARES

avaliação dos vinhos que prova e à informação que sobre eles
transmite

aos

compromete-se

seus
a

leitores.

A

assegurar

o

VINHO
respeito

Grandes

Escolhas

pelos

princípios

deontológicos e pela ética profissional dos jornalistas, assim como
pela boa-fé na relação com os seus leitores.
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DISTRIBUIÇÃO: PORTUGAL CONTINENTAL E ILHAS
DATA DE LANÇAMENTO: MAIO DE 2017

PERFIL

GRUPO ETÁRIO: 35 – 55 ANOS

GÉNERO: FEMININO 36% | MASCULINO: 64%

CLASSE SOCIAL: A | B | C

GR. LISBOA: 48% | GR. PORTO:33%

RESTANTES NACIONAIS: 19%
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TABELA COMERCIAL
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TABELA COMERCIAL

3.000,00€

2.500,00€

2.500,00€

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.
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WWW.GRANDESESCOLHAS.COM

SESSÕES/MÊS: 28 350
PÁGINAS VISITADAS/SESSÃO: 5,29
VISUALIZAÇÕES/MÊS: 149 971
DURAÇÃO MÉDIA VISITA: 1,53’
TAXA DE REJEIÇÃO: 1,71%
TRÁFEGO ORGÂNICO: 55,6%
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BANNER | TOPO
BANNER TOPO

BANNER RODAPÉ

Dimensões: 728x90 pixels

Dimensões: 728x90 pixels

Formato: JPG ou GIF

Formato: JPG ou GIF

Valor: 1.200€/ mês

Valor: 900€/ mês

MREC

INTRO HOMEPAGE

Dimensões: 324x291 pixels

Dimensões: 1280x720 pixels

Formato: JPG ou GIF

Formato: JPG ou GIF

Valor: 800€/ mês

Valor: 1.200€/ mês

INTRO HOMEPAGE

MREC

Outros Formatos: estudados caso a caso | Other formats will be subject to individual pricing

BANNER | RODAPÉ
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CONTACTOS E FATURAÇÃO

João Geirinhas | Director Área Negócio
joaogeirinhas@grandesescolhas.com
Reserva Especial – Edições e Eventos, Lda
Fernando Gomes | Coordenador de Publicidade
fernandogomes@grandesescolhas.com

Rua Gregório Lopes, Lote 1517 R/C A
1400-195 Restelo – Lisboa

Maria do Céu Pinto | Executiva de Contas (Porto)
mcpinto@grandesescolhas.com
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NIF: 514332158

CONDIÇÕES GERAIS
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.
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CONDIÇÕES GERAIS

A Reserva Especial, Edições e Eventos, Lda, reserva-se o direito de rejeitar a publicidade que não esteja em harmonia com a sua
orientação 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 Reserva
Especial, Edições e Eventos, Lda., de acordo com as suas possibilidades técnicas, salvo se estiver abrangida pela taxa de localização.

A Reserva Especial, Edições e Eventos, 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.
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