media kit

media kit
Uma publicação essencial aos negócios do sector de petróleo e gás,
com destaque para novidades, tendências e temáticas transversais
a toda a indústria!

APRESENTAÇÃO
A Oil & Gas Angola Magazine é uma revista
trimestral

bilingue

destinada

ao

(português/inglês),

mercado

angolano

e

internacional do petróleo e gás e editada
pela PGOA Press.

A Oil & Gas Angola Magazine tem como objectivo tornar-se o meio
de discussão e de reﬂexão sobre as mais importantes questões
relacionadas com o sector, publicando novidades, tendências e
temas transversais a esta indústria, bem como entrevistas com os
principais

players

e

artigos

de

especialistas

nacionais

e

internacionais.

5.000

Com 5.000 exemplares de tiragem trimestral, pretende tornar-se
uma publicação de referência internacional, sendo, por isso, uma
revista bilingue (português/inglês) para acompanhar o mercado
nacional e internacional.

perfil do leitor
destinatários

27%
gestores

73%
decisores

Administradores / Presidentes
Governantes e Sector Público
Directores-Gerais
Directores Operacionais
Directores Técnicos
Chefes de Departamentos
Gestores
Técnicos e Supervisores
Advogados e Juristas
Professores e Estudantes

países
Portugal
Angola
Brasil
Moçambique
Cabo Verde
S. Tomé
Timor
EAU
Algéria
Kuwait
Líbano
Marrocos

sectores
Petróleo & Gás
Seguradoras
Banca e Serviços Financeiros
Serviços Técnicos e Equipamentos
Telecomunicações
Sociedades de Advocacia
Consultoras
Instituições de Ensino
Administração Pública

Israel
Qatar
Arábia Saudita
Tunísia
Espanha
Reino Unido
França
Finlândia
Suécia
Espanha
… entre muitos outros!

distribuição
assinaturas
Subscrição de carácter anual, disponível em formato impresso e
digital.

DISTRIBUIÇÃO
Distribuição directa em empresas e organismos públicos de
5000 exemplares aos principais players e decisores do sector Oil
& Gas em Angola.

e-mail marketing
Envio de newsletters direccionadas ao público-alvo decisor da
área (150.000 contactos) com divulgação de conteúdos de
relevância editorial no âmbito do sector (artigos de opinião e
novidades do sector)

eventos
Oferta de exemplar da revista impressa aos participantes dos
principais eventos de Oil & Gas a nível nacional e internacional.

tabela publicidade 2016
50 x 50 mm

210 x 30 mm

Destaque capa
26000 $USD *

Rodapé capa
520000 $USD *

210 x 75 mm

1/4 Página ímpar
8000 $USD *

210 x 150 mm

1/2 Página ímpar
12000 $USD *

210 x 297 mm

Página
Contra-Capa 57600 $USD *
Verso de Capa 45000 $USD *
Verso de Contra-Capa 45000 $USD *
Página Ímpar 42000 $USD *
Página Par 84000 $USD *
Publireportagem 8500 $USD (uma vez)

420 x 75 mm

1/4 Página dupla
16000 $USD *

420 x 297 mm

Página dupla
35000 $USD *

contactos
Para qualquer esclarecimento, não hesite em
contactar:

Boniswa Vaz Contreiras
Tel. +244 92 3485 308
E-mail boniswa.contreiras@oilgasangolamagazine.com

Encartes: 18000 $USD* + custos de manuseamento + acréscimo de custos de expedição
Formatos especiais: Orçamento caso a caso
Dimensões fornecidas para anúncios ao corte, incluir 3 mm bleed
* Valores indicados para pacote anual.

Ana Hortense Silva
Tel. +351 21 795 74 68
E-mail marketing@oilgasangolamagazine.com

