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MAIS 
INFORMAÇÕES
Divulgação em massa
Utilizaremos as nossas ferramentas de 
divulgação para cada edição, a sua marca 
atingirá, juntamente com a revista, mais de 
23 países através da Internet - para além dos 
leitores que acederão à versão online da 
revista e descarregarão o PDF.

Especificação da revista
Tobacco Courier - Frequência: semestral / 
Formato: 30x21 cm / Cores: 4X4 / Número de 
páginas: média de 60 páginas, dependendo 
da edição.

Advertência
Para o Tobacco Courier, o seu anúncio é válido 
apenas para uma edição, e pode renová-lo. 
O anúncio será publicado na edição online - 
receberá a versão online da revista em PDF, 
que estará disponível através do website 
www.issuu.com/itgaorg

SOBRE A PUBLICAÇÃO

O papel do ITGA na partilha de informação e na com-
preensão dos problemas dos produtores de todo o 
mundo é muito importante para nós”

(Membro Produtor)

“

Após escolher o formato do seu anúncio, 
contacte-nos para definir o preço e para nos 
enviar o seu ficheiro, que deve estar no formato: 
JPG, JPEG, PDF, ou WORD com resolução 
mínima de 300 dpi e dentro das proporções do 
formato escolhido. Se tiver dúvidas na criação 
/ montagem / desenvolvimento do seu próprio 
anúncio, não hesite em contactar-nos.

E-mail: itga@tobaccoleaf.org



TABELA DE 
PUBLICIDADE

Quarto de página
 1/4 PÁGINA 5,9x6,8cm

Quarto de página paisagístico
1/4 PÁGINA  18,5x6,8cm

 DPS de meia página
 1/2 PÁGINA DUPLA  42x14,8cm

Oitavo de página
1/8 PÁGINA 5,9x3,4cm

Página Júnior
12,2x20,4cm

US$ 250

US$ 500  

US$ 280

US$ 650 

US$ 180

 Página
1 PÁGINA 21x29,7cm

US$ 500  

Propagação de página dupla
 PÁGINA DUPLA 42X29,7cm

US$ 900  

Meia página
1/2 PÁGINA abaixo 18,5x13,6cm

US$ 300  

Meia página vertical
1/2 PÁGINA Alta  9,2x27,2cm

US$ 300  
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tobaccoleaf.org 
itgaevents.com
atlas.tobaccoleaf.org

itga-tobaccoleaf

@TobaccoGrowers

ITGA org

Av. 1º de Maio nº 99 - 1º dto.  
6000-086 Castelo Branco Portugal

+351 272 092 583


