ESCAPADINHA

®

- Tabela de publicidade

A ESCAPADINHA® consiste num conceito turístico já enraizado pela maioria dos portugueses e tem no
seu site uma vasta informação sobre destinos turísticos em Portugal. A facilidade com que estão dispostos os
conteúdos, permitem ao utilizador chegar rapidamente à informação pretendida.
Ao escolher a ESCAPADINHA® tem acesso a um conjunto de meios publicitários económicos e

zes pela

sua elevada taxa de convergência relativamente ao target.
A objectividade dos conteúdos da ESCAPADINHA® garante aos anunciantes e utilizadores uma simbiose
perfeita relativamente à oferta e procura.
Tabelas de formatos/dimensões
Localização/CPM

Banner topo
(728x90)

(Custo por mil visualizações)

Rectângulo Médio
(300x250)

Botão
(234x60)

Home Page

€40

(1)

€30

(1)

Run-of-site

€15

(1)

€10

(1)

(localização aleatória)

€5

Tabelas de formatos/geo-referenciação
Patrocínios exclusivos/botões
Exclusivo concelho - Rectângulo
Concelho - botão

Formato
(2)

Rectângulo Médio (300x250)
Botão(234x60)

(3)

Valores mensais
Preços de €15 a €30

(4)

Preços de €5 a €15

(4)

Directório
Formato
Listagem
Microsite

(5)

6 meses

1 ano

Gratuito

Gratuito

125€

200€

Promoção de escapadinhas (promotores turísticos)
Sob consulta. Contactar: publicidade@escapadinha.pt
(1) Compras iguais ou superiores a 20.000 visualizações sujeitas a desconto de 5%.
Compras iguais ou superiores a 40.000 visualizações sujeitas a desconto de 10%.
(2) O Rectângulo aparecerá em exclusivo, na página inicial do concelho, nas suas subcategorias (Onde comer, onde dormir, etc) e nos detalhes
de todos os estabelecimentos do directório desse concelho (restaurantes, hotéis, etc) e aleatório no distrito. O pagamento é efectuado
antes do início da campanha e em contratos mínimos de 6 meses. Contratos anuais são sujeitos a 10% de desconto.
(3) O botão aparecerá na página inicial do concelho, nas suas subcategorias (Onde comer, onde dormir, etc) e nos detalhes de todos os
estabelecimentos do directório desse concelho (restaurantes, hotéis, etc) e aleatório no distrito. Não tem regime de exclusividade. O
pagamento é efectuado antes do início da campanha e em contratos mínimos de 1 ano com 5% de desconto.
(4) Cotações determinadas por factores estatísticos. Para mais informações contacte-nos: publicidade@escapadinha.pt
(5) Prioridade no directório, layout
contactos, fotogr

com área privada de administração e informação detalhada do estabelecimento: descrição,
vas, etc.

Tabelas de formatos/dimensões
Formato

Custo de desenvolvimento

Banner topo
Rectângulo Médio
Botão

€30
€20
Gratuito

Formatos/dimensões:
Formato
Banner topo

728x90 px – até 40kb

Rectângulo Médio

300x250 px – até 20kb

Botão

234x60 px – até 10 kb

Condições gerais

1. A política de publicidade da ESCAPADINHA®, obedece aos seus termos e condições que podem ser consultados em http://www.escapadinha.pt/area/termos
2. Todos os pagamentos são efectuados previamente às campanhas publicitárias.
3. Na modalidade run-of-site a distribuição dos banners é efectuada de forma aleatória, excepto nas modalidades exclusivo e homepage.
4. Toda a publicidade deve ser enviada/colocada na área de administração com 72 horas de antecedência.
Toda a publicidade é sujeita a aprovação prévia antes da colocação on-line. A publicidade poderá ser rejeitada por decisão editorial da ESCAPADINHA®.
5. Não é permitido cancelar campanhas no seu decurso. Em alternativa pode proceder à sua substituição ou
suspensão.
6. Os preços válidos são referentes às tabelas em vigor. A presente tabela de publicidade pode ser alterada
sem aviso prévio.
7. Os preços indicados estão sujeitos ao IVA à taxa legal em vigor.

Anexo I - Banner topo (728/90px)

Anexo II - Quadrado médio (300/250px)

Anexo III - Botão (300/60px)

