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O IT Channel oferece-lhe informação sobre negócios e 

tecnologia, direcionada a VARs, integradores, resellers 

e consultores de TI que respondem às necessidades de 

tecnologia nas empresas. 

Através de uma edição online atualizada diariamente, de 

edições digitais e de um jornal físico mensal, o IT Channel 

disponibiliza opinião especializada, análises de mercado, 

notícias, análises de produto e aconselhamento vital para o 

sucesso dos Parceiros de Canal. 

Pontos de vista e opiniões de profissionais de Canal, 

fabricantes, distribuidores e analistas são, assim, 

diariamente destacados.

LEITORES SEGUNDO TIPO DE NEGÓCIO:

O IT Channel é SOMENTE dirigido aos responsáveis pelas decisões de encomendas nas empresas do Canal 
(Integradores, Revendedores, Retalhistas, Distribuidores, VARs)

Circulação Total: 9.730

Print: 2.150 (tiragem auditada nov. 2016)

Digital: 7.580 (nov. 2016)

Web: 140.778 page-views, 7.568 Unique users (Março 2017 Analytics)

Newsletter: >6.435 Active subscribers (31 março 2017 - MailChimp)

Nenhum outro meio oferece este nível de acesso direto a 
integradores, revendedores, fornecedores de serviços e consultores 

que se encontram ao serviço do Mercado de TI 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O CONTROLO DE TIRAGEM E CIRCULAÇÃO
A única publicação profissional de IT em Portugal com Circulação Auditada

LEITORES SEGUNDO O CARGO 
NA EMPRESA:

22%
Executive, Corporate, 

Departmental Manager

31%
Systems/Network Integrators/

VARs

29%
Reseller/Retailer

17%
Managed Services Provider

10%
Service Providers, 
Communications 

Integrators, Telecom

7%
Software Developer/ISV

6%
Custom Systems Builder / Web 

Developers

16%
Technical Management, 
Technical Staff, Engineer

62%
Sales/Marketing Management 

& Staff 

Nenhum outro meio o liga à comunidade de Integradores e 
Revendedores de Tecnologia como nós



uma vasta gama de serviços para o ajudar com as suas necessidades 

em marketing personalizado.

CUSTOM PRINT PROGRAMS 

• Case studies 

• Content MKT

• Product profiles 

• Partner profiles 

• White papers

• Encartes 

• Cover wraps 

• Criação publicitária

E muito mais...

Estão disponíveis várias localizações, incluindo anúncios de página in-

teira ou parcial, inserções, business reply cards, capas falsas, sequenced 

units, cantos de capa e muito mais.

IT CHANNEL, EDIÇÃO IMPRESSA

O nosso jornal mensal é entregue 

a 9730 leitores na vertente print e 

digital.

PROGRAMAS DE MARKETING 
PERSONALIZADOS

A nossa equipa especializada de 

jornalistas, editores e designers 

está à sua disposição para lhe oferecer 

E-MAIL MARKETING

Alcance e influencie a nossa au-

diência através de uma série de 

programas baseados em e-mail. Pa-

trocine uma das nossas newsletters 

editoriais ou deixe-nos criar uma 

personalizada só para si. Envios 

personalizados de e-mails em massa e aluguer 

de listas segmentadas estão também disponíveis.

OPORTUNIDADES ONLINE

A nossa rede online oferece-lhe uma profusão de recursos para educar, 

influenciar e interagir com a nossa comunidade. Desde programas tra-

dicionais de banners a spotlights personalizados, categorias de conteú-

dos patrocinados e programas de e-mail marketing – dispomos de tudo 

o que precisa para criar um programa integrado de sucesso.

OPORTUNIDADES NO JORNAL

O IT Channel é a única publicação portuguesa que se foca exclusiva-

mente no Canal de tecnologias de informação. 
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A virtualização do data center, ou um data center definido por software, é a base para a criação de 
uma Cloud pública, privada ou híbrida, permitindo entregar o IT-as-a-Service. A 2VG está cem por 
cento vocacionada para a virtualização de servidores, aplicações, armazenamento, redes e postos 
de trabalho e posiciona-se, por isso, como um dos principais parceiros das empresas no momento 
destas construírem a sua Cloud híbrida

A virtualização é um dos caminhos mais efi-
cientes e lógicos para a Cloud híbrida. Ao 
separar recursos e serviços da sua origem 

física, criando diversos sistemas virtuais, permite en-
tregar o ambiente indicado para este modelo. Deste 
modo é possível disponibilizar novas cargas de tra-
balho, ou cargas de trabalho já existentes, entre data 
centers físicos ou de Clouds privadas internas para 
a Cloud pública, sempre que for necessário, criando 
deste modo uma Cloud híbrida altamente flexível e 
definida por software. 
A 2VG é uma das tecnológicas portuguesas mais 
preparadas para entregar esta opção às empresas 
portuguesas, tendo nascido com o objetivo de col-
matar uma lacuna ao nível da virtualização no mer-
cado português das TIC e posicionando-se como um 
dos melhores parceiros para as empresas nacionais. 
Para atingir os objetivos, a empresa dispõe de par-
cerias estreitas e bem alicerçadas com três dos prin-
cipais players na área da virtualização – VMware, 
DataCore Software e Veeam.

Porquê virtualizar?
A virtualização possibilita uma nova geração de data 
centers com mais eficiência e disponibilidade para as 
cargas de trabalho mais exigentes. E já deixou de ser 
uma tendência. É uma realidade que bate à porta 
das empresas, e as vantagens são múltiplas para 
todos os que procuram uma economia de recursos 
aliada a uma gestão de TI mais eficaz. As soluções 
de virtualização da 2VG, combinadas com os seus 
parceiros tecnológicos, vão muito além dos recursos 
de virtualização básicos, já que consolidam o har-
dware do servidor, criam plataformas abrangentes 
para Clouds privadas e híbridas, o que significa que 
uma empresa que confie os seus serviços à 2VG 
pode obter uma economia considerável e eficiências 
operacionais muito superiores. 
Não importa se o cliente pretende virtualizar as cargas 
de trabalho, criar uma nuvem privada, dimensionar 
os seus serviços através de uma nuvem pública ou 
combinar as duas, já que as soluções de virtualização 
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Virtualização e Cloud híbrida – um 
caminho a percorrer com a 2VG

da 2VG podem ajudar à melhor gestão dos recursos 
e disponibilizar as TI como um serviço. Através da 
migração, é possível adaptar a computação em Cloud 
de acordo com as necessidades de cada negócio. A 
virtualização revela inúmeras vantagens, que podem 
ser ainda ampliadas pela utilização de um Cloud pro-
vider com reconhecida atuação no mercado.

Mais flexibilidade 
O processamento, o armazenamento e a rede 
podem tornar-se mais flexíveis e seguros do que 
nunca através da passagem para as soluções Cloud. 
A título de exemplo, o data center definido por sof-
tware (SDDC) da VMware agrega extensibilidade à 
sua virtualização e aos ambientes de Cloud híbrida, 
reduzindo simultaneamente os custos de capital. 

Assim, é possível ativar uma plataforma simples e 
unificada com capacidade para fornecer agilidade, 
velocidade e segurança inigualáveis. A arquitetura 
de data center definida por software pode reduzir 
o CapEx do data center por meio da consolidação 
e extensão dos data centers das nuvens privadas 
para híbridas. Através desta operação, será possível 
alcançar uma maior especialização, experiência, as 
práticas recomendadas e o ecossistema parceiro, 
todos fatores essenciais ao sucesso dos negócios.
Aliás, o data center definido por software reduz 
o CapEx em até 49% quando comparado com as 
abordagens de um datacenter definido por hard-
ware. Como resultado máximo, reduz o retorno de 
valor e liberta os orçamentos, de modo a que as TI 
possam investir em outras inovações e efetuar uma 
expansão dos negócios.
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2015, o ano da Internet das Coisas
O ano de 2015 foi, sem dúvida, o ano da Internet das Coisas. Começámo-lo com as palavras de 
BK Yoon, CEO da Samsung Electronics, frisando que a Internet das Coisas tem a capacidade de 
transformar a nossa sociedade, economia e a forma como vivemos as nossas vidas, onde nos recai 
a responsabilidade de nos juntar — como uma indústria e em diferentes setores — para conseguir 
concretizar a promessa da Internet das Coisas

O ano está prestes a encerrar e o trabalho em 
direção a um presente onde esta tecnologia 
é potenciada ao máximo está cada vez mais 

próximo de nós. Desta forma, os mais recentes con-
tributos da Samsung para o rápido crescimento do 
ecossistema IoT assentam sobre os princípios base da 
companhia: abertura, uma colaboração transversal 
a todas as indústrias e – o mais importante - uma 
abordagem centrada nas pessoas.  

Smart home
Relativamente a soluções de uso doméstico, a novi-
dade está no novo Centro SmartThings com Monitor 
Samsung Smart Home, que nos permite controlar 
as mudanças de temperatura e até de movimento 
dentro de casa, controlando por sua vez o nosso lar 
para que se consiga inserir na nossa rotina diária, 
através dum simples Hub. Combinando de forma 
equilibrada privacidade com segurança, a funcio-
nalidade de monitorização em vídeo permite às 
pessoas acederem a uma transmissão em direto, 
a qualquer altura, no entanto, apenas ativa a gra-
vação em vídeo quando existe uma ação imprevista, 
como por exemplo movimento na porta de entrada, 
a partir do seu smartphone.

Monitorização do bem-estar
O bem-estar e a saúde são também um dos eixos 
que a Internet das Coisas promete potenciar. Assim, 
e porque uma boa noite de sono é essencial para 
uma vida saudável, a Samsung criou o SleepSense, 
que ajuda os consumidores a avaliarem e a gerirem 
o seu sono. O sensor consiste num pequeno disco 
plano que, ao ser colocado debaixo do colchão, pos-
sibilita a monitorização sem necessidade de contacto 
do ritmo cardíaco e respiratório de uma pessoa, e a 
deteção de todos os movimentos durante o período 
de sono. Ajuda a criar um bom ambiente para um 
sono tranquilo e assegura a ligação com todos os 
eletrodomésticos Samsung, bem como com disposi-
tivos IoT de terceiros. 

Local de trabalho
O local de trabalho do futuro deve a sua existência 
à Internet das Coisas e à mobilidade sem limites que 
a mesma permite, pelo que o estudo “O Papel da 

Mobilidade no Trabalho”, realizado recentemente 
pela Samsung,  surge devido à vontade de poder 
conhecer melhor o consumidor português e os seus 
hábitos de consumo, acabando por se interligar 
com o nosso conceito de Mobilidade: equipar os 
consumidores com ferramentas que lhes permitam 
responder aos seus desafios pessoais e profissionais 
sem descurar a estética e ergonomia dos aparelhos. 
Por outro lado, procurou estar a par das evoluções 
tecnológicas de um novo modelo de ambiente de 
trabalho que é, sem dúvida, já uma realidade. 
Não nos podemos esquecer que esta vasta conexão 
é fruto da tendência que a Samsung denomina de 
“Work-life blend”, detectada no estudo Techonmics 
Index 2015,  que verifica que 75 por cento dos euro-
peus dispensam cerca de uma hora do tempo laboral 
em tarefas pessoais como acesso a redes sociais, 
leitura de notícias, pagamento de contas, pesquisas, 
compras online, entre outros. Por outro lado, 77 
por cento completam diversas tarefas profissionais 
aquando do seu tempo pessoal. É, no fundo, a con-
firmação de que o futuro do modelo de trabalho 
será moldado pelas ferramentas que utilizamos, e 
estas estão a tornar-se cada vez mais móveis, inteli-
gentes e interligadas.
 

Sempre ligados
Novos ecrãs ligados mantêm-nos constantemente 
conectados a serviços que utilizam a Nuvem, o que 
significa que se está a tornar possível trabalhar a 

qualquer hora, em qualquer lugar - desde que exista 
uma ligação à rede. Esta flexibilidade e agilidade 
oferecem uma mudança radical, com impacto na 
produtividade e eficiência, tanto dentro como fora 
do escritório. No entanto, cria também uma gama 
de desafios para as TI a nível empresarial –  orga-
nizações devem abraçar de forma proativa o ritmo 
das inovações e devem envolver-se com as linhas de 
negócio, por forma a aproveitar ao máximo as opor-
tunidades que essas novas tecnologias fornecem 
em torno da melhoria ou transformação completa 
dos processos de negócio. Tornar-se num negócio 
verdadeiramente “móvel primeiro” é um grande 
desafio, mas acabará por significar uma vantagem 
competitiva enorme para aqueles que fizerem este 
movimento em primeiro lugar.
A perspetiva da Samsung caminha mesmo nesse 
sentido – a Internet das Coisas vem sublinhar uma 
tendência crescente para as estações de trabalho 
serem apenas um terminal de ancoragem, onde os 
utilizadores podem, quando estão no escritório, ligar 
os seus dispositivos móveis a um ecrã maior que o do 
dispositivo utilizado - o conceito Samsung de “Novo 
Posto de Trabalho”.
O ano de 2015 foi, sem dúvida, o ano da Internet 
das Coisas. E 2016, com a ajuda da Samsung, qual-
quer empresa poderá estar na vanguarda desta 
tecnologia, graças ao ecossistema de equipa-
mentos e soluções vasto, interligado, fiável e, mais 
importante que tudo – de créditos firmados pelo 
mercado. 
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 2017Os melhores 
Programas de Canal

O PODER DO ONLINE

A nossa network disponibiliza notícias, perspetivas, conselhos dos 

pares, lançamentos de produtos e análises sobre tecnologias e ten-

dências relevantes para o Canal.

BANNERS & SPONSORSHIP
SPONSORED SPOTLIGHTS

Os nossos spotlights personalizados podem apresentar um mix dos nos-

sos conteúdos jornalísticos com conteúdos do fabricante, vídeos do You-

Tube e newsfeed, assim como updates do Facebook, Twitter, etc.,

Estão disponíveis vários níveis de patrocínios.

YOUTUBE E VÍDEOS PERSONALIZADOS

Quer seja um evento, um lançamento de produto, a explicação de um 

novo conceito ou a análise dos mais recentes produtos tecnológicos que 

impulsionam o Canal, a nossa equipa de conteúdos audiovisuais pode 

criar uma vasta gama de recursos de vídeo para o ajudar a cumprir os 

seus objetivos em marketing:

 - YouTube channel sponsorships 

 - Video sponsorships 

 - Webinars 

 - Podcasts
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O futuro do retalho
Conheça a visão de 
Simon Hathaway, 
autoridade na 
área do shopper 
marketing, sobre 
as tendências da 
área do retalho e 
a importância da 
mobilidade.

Lei da cópia privada
Governo pretende actualizar a 
lei da cópia privada e introduzir 
novas taxas para dispositivos 
digitais                                     8

Teresa Virgínia 
Microsoft Partner Business 
and Development Lead

Análises

Projecto

Gelpeixe implementa EMC 
MozyEnterprise 34

Novos dispositivos e sistemas 
integrados aumentam 
produtividade das Empresas

Demos a palavra à nova 
responsável da Microsoft para o 
canal português, Teresa Virgínia, e 
a palavra que se impõe é “cloud”. 
Perante um novo e disruptivo 
paradigma, como fica o negócio 
dos parceiros e de que forma é 
possível crescer na ‘nuvem’? 14

Em foco
Negócios além fronteiras

 10

12
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Mobilidade, 
interfaces intuitivas 
e vídeo são as 
principais apostas, 
impulsionadas por 
novos terminais

Mercado de TI
Vendas de PCs crescem 9% nos 
EMEA no Q3 “empurradas” pelos 
Desktop e fim do XP                                  

Sérgio Ferreira 
Director de Negócio 
Empresarial da 
Samsung Portugal

Análises

Projecto
Noesis automatiza 
processos de 
negócio da 
AbbVie, empresa 
farmacêutica 
que necessitava 
de organizar a 
sua actividade e de integrar toda a 
informação

O B2B é a prioridade da Samsung 
durante os próximos três anos. 
Até 2018, o objectivo é que a área 
empresarial tenha um peso de 
50% na subsidiária portuguesa

16

Em foco
Audiovisuais e Sistemas 
Integrados
A sinalética digital é uma 
oportunidade de negócio 
em expansão para as 
empresas 
de TI

14

18

34

12

Nova estratégia 
para o mercado 
da colaboração

Legislação, Controle do Negócio 
e Cloud expandem Mercado
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O QUE OS LEITORES QUEREM

TECNOLOGIAS USADAS PELOS LEITORES

Os leitores do IT Channel identificam as suas principais cinco escolhas 

de artigos:

preferem artigos que abordem tecnologias, tendências 

de mercado e novas oportunidades de negócio;

preferem artigos que se debrucem em profundidade so-

bre tecnologias que possam afetar positivamente a for-

ma como apoiam os seus clientes;

preferem análises de produtos/soluções que possam re-

comendar a clientes;

preferem atualizações sobre o que está a acontecer nos 

programas de parceiros;

preferem notícias e novidades sobre produtos, software 

e serviços. 

Nota: Questionário online IT Channel, de setembro de 2014

• 85% Soluções globais ou customizadas

• 61% Serviços de consultadoria IT

• 52% Revenda de hardware & Integração

• 51% Cloud Services & Solutions Network

• 43% Infrastructure Design & Implementação

• 41% Storage Services & Solutions

• 39% Managed Services

• 36% Serviços de Segurança & Soluções

• 36% Mobility

• 35% Sistemas

• 32% Data Center Services

• 31% Disaster Recovery/Business Continuity

• 29% Virtualization Services

• 27% Business Intelligence Software/Services

• 23% Website Development

• 22% Content /Document Management

• 21% Sistemas dedicados / Servers

• 19% Internet empresarial & Soluções de voz

• 17% Comunicações unificadas

• 17% Hosting Services

• 16% Desenvolvimento de Software costumizado
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PRINT DIGITAL ONLINE

Tiragem auditada (APCT)
2.150 

(março 2017)

Leitores por edição
9.730 

(março 2017)

page-views 140.778*
users 7.568* 

(*março 2017 Analytics)

Periodicidade: Mensal
(10 vezes por ano, edição dupla Jan/Fev e Jul/Ago)

Formato: 270 x 320 mm

Periodicidade: Mensal
(10 vezes por ano, edição dupla Jan/Fev e Jul/Ago)
Formato: 1560 x 1890 pixels Resolução: 150 dpi

Super leaderboard: 970 x 90 pixels 
mRec: 300 x 250 pixels 

3:1 Button: 300 x 100 pixels
Consulte www.itchannel.pt/advertise

Nenhum outro meio o liga à 
comunidade de Integradores 

e Revendedores de 
Tecnologia como nós.

Contatos:
Strategic Account Director: João Calvão | (+351) 910 788 413 | joao.calvao@itchannel.pt 

Editorial: Vânia Penedo | vania.penedo@itchannel.pt

Media Next Professional Information Lda. | Largo da Lagoa, 7-C  | 2795-116 Linda-a-Velha,  Portugal | Tel: 214 147 300 | Fax:  214 147 301 | geral@media-next.net

MediaKit IT Channel produzido por MediaNext em dezembro de 2016.

95% 92%
81%

94% 86%



A nossa equipa especializada de jornalistas, editores, developers e  

designers está pronta para lhe oferecer uma ampla oferta de serviços con-

cebidos para o ajudar com as suas necessidades de marketing. 

Ninguém conhece a audiência do Canal de TI melhor que nós, portanto 

tire partido do nosso conhecimento para criar poderosas campanhas de 

marketing.

Veja a nossa equipa como uma extensão da sua. Criamos e entregamos-

-lhe diretamente a sua peça de marketing ou integramo-la num progra-

ma mais amplo.

Oferecemos soluções de print, lead-gen, online, entre outros serviços. 

PODCASTS E WEBINARS À SUA MEDIDA

Pode incluir entrevistas com os seus executivos, parceiros ou clientes sobre 

os benefícios dos seus produtos ou soluções. Outros tópicos podem incluir 

demonstrações e análise de produtos ou boas práticas para integração de 

tecnologias. Pacotes lead-gen incluídos. 

CRIAÇÃO DE PUBLICIDADE

A nossa equipa de design irá trabalhar com a sua equipa de marketing para 

desenvolver publicidade print e online para as suas campanhas.

PROGRAMAS DE RESEARCH

Recorra ao Canal de TI para recolher dados sobre preferência de marca, 

awareness, tendências de mercado, níveis de satisfação, entre outros in-

dicadores.

CONTEÚDOS CUSTOMIZADOS PARA O SEU WEBSITE

A nossa equipa pode criar uma variedade de conteúdos 

que poderá utilizar no seu site, incluindo estudos de caso, 

artigos de thought leadership, podcasts, webinars, etc., 

além do feed automático de notícias do IT Channel.

REVISTAS DE CONTENT MARKETING

Recorra a projetos de thought leadership ou destaque his-

tórias de sucesso de clientes e notícias de lançamentos relevantes no for-

mato de uma respeitável publicação de negócios de TI. 

Distribuída pelos seus clientes, bem como por leitores do IT Channel.

WEBZINES PERSONALIZADOS

Acrescente interatividade topo de gama à sua revista, customizada en-

quanto aproveita o poder da Web pelo seu alcance global e facilidade 

de integração com outras iniciativas de marketing.

E-MAIL COM AS SUAS NEWSLETTERS

Programas de comunicação semanal ou mensal incluindo estudos de caso, 

artigos de fundo, ensaios sobre thought leadership da sua equipa execu-

tiva. 

Mantenha os seus clientes e prospects a par das suas soluções, e forneça 

uma experiência rica em conteúdos no seu website. Remetida à sua lista de 

contactos, desenvolvida por nós, ou uma combinação de ambos. 

VÍDEOS PERSONALIZADOS

A equipa de produção do IT Channel irá disponibilizar serviços chave-na-

-mão para a produção e promoção de diferentes tipos de vídeos customi-

zados. Vídeos “product spotlight” incluem uma apresentação geral da sua 

empresa e incluirão as suas informações de marca e contactos. 

O vídeo será apresentado no nosso canal do YouTube e promovido em toda 

a nossa network. Podemos também criar outros tipos de vídeo, incluindo 

vídeos de marca.

CAPAS FALSAS CUSTOMIZADAS

As nossas equipas de produção e design podem criar uma 

unidade promocional de alta visibilidade na nossa revista 

impressa.

CENTROS DE RECURSOS E COMPANY SPOTLIGHTS

Tanto na versão impressa como online, podemos alinhar a 

sua marca e soluções com cobertura específica. 

SERVIÇOS DE MEDIA PERSONALIZADOS Pense “Out of the box”

We Secure the Internet.

D E S C A R G A R

Fuente: Check Point
Software Technologies

a 

UM DIA NORMAL NUMA ORGANIZAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL 

A cada 9 min  é usada uma 
aplicação de Alto Risco

A cada 27 min 
de um 

é feito download
Malware desconhecido

A cada 49 min é 
confidencial 

enviada informação

para fora da empresa

A cada 24 h um host 

é infectado com um BOT

A cada 1 min   um host acede 
um site web perigroso

2014 Security Report
Tudo o que necessita saber sobre  as 
tendências actuais de segurança.

Para mais informação por favor contacte-nos:  info_iberia@checkpoint.com

Faça já donwload do relatório para compreender o tipo de ameaças
que enfrenta a sua organização, e as acções que deverá implementar
para melhorar a protecção da sua infra-estrutura.
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CALENDÁRIO EDITORIAL 2017

Strategic Account Director: João Calvão | (+351) 910 788 413 | joao.calvao@itchannel.pt

Editorial: Vânia Penedo | vania.penedo@itchannel.pt

Redação, Comercial e Administrativos: Largo da Lagoa, 7-C, 2795-116, Linda-a-Velha, Portugal 

Tel.: (+351) 214 147 300 | Fax: (+351) 214 147 301

Este documento é uma previsão do conteúdo editorial. Certifique-se junto da redação.

Este documento foi  produzido por MediaNext Professional Information em abril de 2017.

Channel

www.itchannel.pt/rss.php /ITChannelPortugal @ITChannel_News www.itchannel.pt

Os Especiais assinalados como Fórum são realizados sob o formato Round Table, com a participação das empresas patrocionadoras e de convidados.
Estes temas serão abordados no âmbito das rubricas "Especial" ou "Em foco", mas poderão ser editados como suplemento do jornal.
Os eventos organizados pela indústria, como feiras, meetings nacionais e/ou internacionais, merecerão, como sempre, a atenção do IT Channel, com conteúdos dedicados.

O IT Channel mantém ao longo das 10 edições de 2017 as 

seguintes secções:

NOTÍCIAS: Toda a informação relevante no mercado

ANÁLISES: Artigo dedicado a um operador de TI, onde se analisa a 

estratégia empresarial, programas de canal, resultados e novos 

lançamentos

TEM A PALAVRA: Grandes players do setor em discurso direto

PARCEIRO: Parceiro de Canal em destaque

PROJETO: Análise de uma instalação de sucesso

DISCURSO DIRETO: Entrevista relâmpago a player do setor

REPORTAGEM: Cobertura dos principais eventos

OPINIÃO: Convidados

VENDAS & MKT: Para o sucesso comercial dos Parceiros

CIRCULAÇÃO TOTAL: 9.730

PRINT: 2.150 

(Tiragem auditada nov. 2016)

DIGITAL: 7.580 

(nov. 2016)

WEB: 140.778 page-views, 7,568 unique users

(março 2017 - Analytics)

NEWSLETTER: > 6.435 active subscribers

(31 março 2017 - Mail Chimp)

	Edição	 Especial	 Em	foco	 Cobertura	Especial
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 4Segurança (Fórum) 4Tendências 2017 4CES 2017

 4Impressão (Fórum) 4A evolução do PC 4Mobile World 
        Conference

 4Data Centers (Fórum) 4Digital Signage 4Cebit 2017

 4Mercados Verticais 4Managed Services (MSP)

 4Clouds (Fórum) 4CCTV e 
     segurança física

 4Servidores, Storage  4Administração pública
    & Virtualização

 4Mobilidade (Fórum) 4Smart Cities & IoT

 4Soluções 4Top Channel 4IFA Berlin
    Colaborativas

4Software Gestão 4Web Summit 
   (Fórum)

 4Redes & Infra 4Melhores Produtos     
     do Ano



ESPECIFICAÇÕES OFFSET

capa falsa

ao corte: 270 x 250 mm*

verso de capa

ao corte: 270 x 320 mm*

página interior

ao corte: 270 x 320 mm*

contracapa

ao corte: 270 x 320 mm*

1/2 página

ao corte vertical: 130 x 320 mm*
ao corte horizontal: 270 x 155 mm*

1/3 página

ao corte vertical: 95 x 320 mm*
ao corte horizontal: 270 x 95 mm*

Programa de frequência
 (nº edições/ano) 1 2 4 6 8 10

Capa Falsa 2 500 € 2 375 € 2 255 € 2 140 € 2 030 € 1 930 €

Página dupla 2 500 € 2 375 € 2 255 € 2 140 € 2 030 € 1 930 €

Contracapa 2 300 € 2 185 € 2 075 € 1 970 € 1 870 € 1 780 €

Versos de capa 2 000 € 1 900 € 1 805 € 1 715 € 1 630 € 1 550 €

Página 1 800 € 1 710 € 1 625 € 1 540 € 1 460 € 1 390 €

1/2 página dupla 1 800 € 1 710 € 1 625 € 1 540 € 1 460 € 1 390 €

1/2 página 1 100 € 1 045 € 990 € 940 € 890 € 845 €

1/3 página 800 € 760 € 720 € 680 € 650 € 620 €

Banner de Capa 800 € 760 € 720 € 680 € 650 € 620 €

- Localização obrigatória acresce 20% aos preços de tabela 

- Outras alternativas de Publicidade: Encartes cosidos ou soltos, capas falsas, capas duplas, badanas – valor caso a caso. 

- A estes valores acresce I.V.A. à taxa legal, com exceção de faturação intracomunitária.

A  IT Channel aceita apenas materiais Adobe PDF 1.3 spec 

X1A2001 com as caraterísticas abaixo descritas.

• A IT Channel pode também receber materiais em “aberto” 

provenientes de Adobe Creative 5 ou superior desde que 

acompanhados por prova de cor.

• Impressão: Offset - 4 cores Pre-press: CTP

• Cor 54-60 linhas por cm, 135 linhas por polegada

 (resolução 2400 dpi)

• Página ao corte: 270 mm x 320 mm - Dimensão total útil

• Bleed: 280 mm x 330 mm - Dimensão dos fundos gráficos

• Mancha: 260 mm x 310 mm - Dimensão do conteúdo relevante

página dupla

ao corte: 540 x 320 mm*

1/2 página dupla

ao corte: 540 x 160 mm*

Banner de capa

à mancha: 90 x 90 mm

*em caso de original ao corte, aumentar +3 mm (bleed) a cada lado 
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The Digital Enterprise:
Europe and Portugal

reportagem em foco

28 30

tem a palavra análise

12

Fujitsu Forum 2015 7 tendências para 2016

Especial

16

O futuro das 
infraestruturas IT

Jorge Borges

“Portugal é o país da Europa onde a 
Toshiba tem maior market share” 26

Também em formato digital 
para PC e Tablets

PRINT AD RATES 2017

Circulação Total: 9.730

Print: 2.150 (APCT nov. 2016)

Digital: 7.580 (nov. 2016)

Preços para inserções no formato digital sob consulta

AD RATES PRINT



O WEBSITE DO IT Channel usa DoubleClick For Publishers:
O sistema DoubleClick For Publishers (DFP) oferece uma série de in-

ovações desenhadas para quebrar barreiras e acelerar os seus negócios 

no meio digital.

Campanhas programadas por custo por contacto são a forma mais 

eficiente e justa de distribuir a sua campanha, paga pelo número de 

vezes que esta é visualizada e de forma ajustada ao seu orçamento.

Com a ferramenta DoubleClick pode controlar o progresso das suas 

campanhas, com números fiáveis, auditados, e pedir a segmentação 

que desejar.

Audiência 

Web

page-views: 140.778*

users: 7.568

(*Março 2017 Analytics)

Newsletter subscribers: > 6.435  

(31 março 2017 - MailChimp)

AD RATES BANNERS
Ad Type
Super Leaderboard
Billboard
Super Leaderboard
In-Banner Video (mRec2) 
Medium Rectangle (mRec) 
FilmStrip 
3:1 Rectangle
3:1 Rectangle
Newsletter LeaderBoard

Location
Top
Top

Footer
Right
Right
Right
Right
Right
Top

Ad Unit
B1
B1d)

B2
B3.1
B3.2
B3.2
B4
B5
B7

Pixel Size
 970w x 90h

 970w x 250h
970w x 90h

300w x 250h
300w x 250h
300w x 600h
 300w x 100h
300w x 100h
728w x 90h

Full Sizea)

90k
90k
50k
90k
90k
90k
30K
30K
35K

Rich Mediab)

Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No

CPMc)

100€
100€
50€
90€
80€

120€
30€
30€

130€
a) 15% para Filtros Demográficos; b) +10% para Publicidade Rich Media; c) Ficheiros maiores sobre pedido;  d) 1 impression por visit

NEWSLETTERS DEDICADAS

** Contacte o departamento de publicidade

Customizado 100% Full size 650w 100K No **

PROGRAMA DE DESCONTOS
Impressions
Website
Web + @News
Print + Web+@

>10K
-5%

-10%
-25%

10K - 25K
-10%
-15%
-30%

25K -50K
-15%
-20%
-35%

50K - 100K
-20%
-25%
-40%

100K - 250K
-25%
-30%
-45%

> 250K
-30%
-35%
-50%

A estes valores acresce I.V.A. à taxa legal, com exceção de faturação intracomunitária.

ONLINE AD RATES 2017

Strategic Account Director: João Calvão | (+351) 910 788 413 | joao.calvao@itchannel.pt

Webmaster: João Bernardes | webmaster@media-next.net

IT Channel é Editado por MediaNext Professional Information Lda. - Largo da Lagoa, 7-C, 2795-116, Linda-a-Velha Portugal | Tel.: (+351) 214 147 300 | Fax: (+351) 214 147 301

Solicite informações sobre tráfego atualizado para: webmaster@media-next.net

Este documento foi  produzido por MediaNext Professional Information em 3 de abril 2017.

CPM - CUSTO POR MIL IMPRESSÕES:

Pode definir, de acordo com o seu orçamento, o número de impressões 

(vezes que o seu banner é visto) num determinado período de tempo 

ou espaço geográfico e pagar exatamente pelo valor contratado.

SERVIÇO DE ALTO-DESEMPENHO:

É o primeiro servidor de publicidade inteligente do mundo: pensa por 

si e conduz a sua campanha da melhor maneira, antecipando o tráfego 

previsto e potenciais mudanças na entrega.

OTIMIZAÇÃO DE DESEMPENHO:

A tecnologia de otimização do DFP recorre a algoritmos do Google que 

aprendem a combinar os anúncios para os utilizadores mais propensos 

a responder, dando um impulso significativo às campanhas.

AD SERVING MAIS INTELIGENTE:

A entrega dos banners é feita por modelos de previsão que ajudam o 

servidor de anúncios a antecipar os padrões de tráfego e a melhorar o fu-

turo do cronograma de entrega e priorização das campanhas complexas.

B1

B3.1

B3.2

B4

B5

B2

Transparência dos dados de audiência: Os dados sobre a auditoria de circulação do Jornal IT Channel 
podem ser consultados no site www.apct.pt, os dados estatísticos sobre a edição digital são fornecidos 
por Calameo.com – Paris. Os dados sobre o website são auditados por DoubleClick e os dados sobre 
newsletters são de MailChimp Atlanta, Georgia USA. Todos os dados atualizados podem ser fornecidos 
a pedido escrevendo para webmaster@media-next.net


