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De três em três meses, uma nova revista a pensar nos
Agentes Imobiliários, do continente e das ilhas, de norte a
sul, do litoral e do interior: os desafios, as
necessidades, e para cada tema algumas respostas possíveis.

Entrevistas, artigos de opinião de alguns dos principais
especialistas do setor, inquéritos, reportagens, queremos
com cada artigo suscitar a reflexão e o debate,
contribuindo desse modo para a crescente profissionalização
desta atividade.

E porque chegamos à grande maioria das agências
imobiliárias em Portugal, e a outras entidades relevantes,
somos também um veículo privilegiado de comunicação com
todo este setor do imobiliário.

IMOBILIÁRIO EM DIRETO
A REVISTA DA MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA



Preço de capa: 4,50€/edição
(assinatura anual: 18€)

Periodicidade: trimestral
(março, junho, setembro, dezembro)

Tiragem: +7.500 exemplares
(embaladas e enviadas por CTT)

64 páginas
(215x270mm, bleed 3mm) 

Versão digital grátis
(envio por email após 30 dias e consulta 
 online livre após 60 dias)



Uma revista grátis para todas as
agências imobiliárias, câmaras

municipais, organismos e
entidades ligadas ao imobiliário,

entre muitos outros contactos.

CHEGAMOS A TODOS



Página ímpar           1.250€
Página par             1.000€
Página dupla           2.000€
Página dupla abertura  3.000€
1/2 Página ímpar         900€
1/2 Página par           720€
1/2 Página dupla       1.440€
Contracapa             1.750€
Verso da capa          1.500€
Verso da contracapa    1.500€

2 EDIÇÕES 4 EDIÇÕES

Página ímpar           2.250€
Página par             1.800€
Página dupla           3.600€
Página dupla abertura  5.400€
1/2 Página ímpar       1.620€
1/2 Página par         1.296€
1/2 Página dupla       2.592€
Contracapa             3.150€
Verso da capa          2.700€
Verso da contracapa    2.700€

Página ímpar           3.750€
Página par             3.000€
Página dupla           6.000€
Página dupla abertura  9.000€
1/2 Página ímpar       2.700€
1/2 Página par         2.160€
1/2 Página dupla       4.320€
Contracapa             5.250€
Verso da capa          4.500€
Verso da contracapa    4.500€

1 EDIÇÃO

TABELA DE PUBLICIDADE

Publireportagem        2.500€ (2+1 páginas)    | Localização obrigatória  +30% 

Aos preços de tabela acresce o IVA à taxa legal em vigor.
A reserva de publicidade deverá ser efetuada até 45 dias antes da data de saída através de meio escrito, sendo dada como confirmada
após receção da notificação do pagamento da totalidade do orçamento.
A anulação só será aceite se for comunicada por escrito, com o mínimo de 30 dias de antecedência sobre a data de saída da revista.



A única publicação dedicada em
exclusivo à Mediação Imobiliária.

ÚNICA

Dá voz aos vários intervenientes e 
a diferentes pontos de vista.

PLURAL

7.500 revistas oferecidas a todos os
players do mercado.

PRESENTE

Aborda os principais temas em
discussão no mercado.

ATUAL



Domínio Binário
Centro de Negócios Ideia Atlântico, 141

4719-005 Braga

+351 253 465 100
www.imobiliarioemdireto.pt

Comercial
info@dominiobinario.com

Editorial
imobiliarioemdireto@centralimo.pt

Página                215x270mm
Página dupla          430x270mm
1/2 Página            215x135mm
1/2 Página dupla      430x135mm
Contracapa            215x270mm
Verso da capa         215x270mm
Verso da contracapa   215x270mm

DADOS TÉCNICOS CONTACTOS

Capa                  IOR Premium (250g)
Miolo                 IOR Premium (120g)
Impressão             offset 4 cores
Acabamento            lombada colada
Formato               215x270mm
Margem corte (bleed)  3mm


