PROJECTOS ESPECIAIS,
Consultores de Comunicação, S.A.

Av. Infante Santo, nº23
12º Esq. 1350-177 Lisboa
Tel.: +351 21 602 22 67
Telm.: +351 91 420 33 93
PUBLICIDADE
e-mail: marketing@projectosespeciais.pt
site: www.anuariorelogiosecanetas.com

Estamos receptivos ao seu pedido de informações
ou sugestões. Se não quiser utilizar o nosso contacto directo, tem à sua disposição os seguintes
contactos:
Email
camanga@camanga.com
Assistência técnica
sav@camanga.com
Morada
Praça de Alvalade,
C.C. Alvalade - lojas 21, 24A e 77
1700 - 036 Lisboa
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CALENDÁRIO
À venda nas bancas: a partir de 15 de Novembro
Publicidade: até 15 de Outubro
Tiragem: 15 000 exemplares
PVP: €15,00
Formato: 226x306 mm
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CLASSIFICADOS
PREÇOS DE DIVULGAÇÃO

TABELA

ASSOCIADOS

Módulo (99mm x 137mm)

€450

€250

1/2 Página (baixo/alto)

€850

€500

1 Página

€1750

€1000

O AnUáRIO RELóGIOS & CAnETAS mantendo a sua versão em papel, passou a produzir também mensalmente, uma revista grátis e que atualmente
está disponível no site, Facebook, no Quiosque Digital da TAP, iPhone, iPad
ou sistemas operativos Android. A desmaterialização do título serviu para
alargar a quantidade de informação disponibilizada, mas também para quebrar fronteiras físicas. Hoje, o Anuário Relógios & Canetas é uma importante
pla taforma de informação para consumidores ﬁnais, em qualquer parte do
mundo. Embora o Anuário fale maioritariamente de Alta Relojoaria e Instrumentos de Escrita, cada vez mais nos posicionamos como plataforma online
do Luxo em todas as suas vertentes – também nos referimos a joias, perfumes, artigos de viagem, bebidas, telemóveis, etc. Além disso, temos servido em várias ocasiões e eventos como hub de relacionamento entre os
players do sector do Luxo – evento anual na Montblanc, The Luxury network,

elo de ligação em parcerias com eventos exclusivos de alguns clientes, como
a Pousada de Lisboa, Chronoswiss, Montblanc, Museu do Relógio entre outros. Estamos a consolidar uma rede de relações de proximidade entre as
marcas de referência nos mais diversos sectores, para assim desenvolver
um programa de atividades projetadas para maximizar vendas e relacionamentos entre todos (incluindo estratégicas colaborações conjuntas, business-to-business e business-to-consumidores) de forma a ajudar e apoiar
as marcas de luxo para que trabalhemos todos para o mesmo objetivo –
Criar negócios e gerir notoriedade. O Anuário, nas suas versões oﬀ e online
não é somente uma Revista que expõe Relógios e cria tendências, é cada
vez mais o ponto de encontro de uma rede de luxo onde tentamos desempenhar um papel essencial no desenvolvimento estratégico do seu negócios, como uma extensão de sua divisão de marketing atual.

