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Programas de Canal 2017
Os melhores programas de Canal para os melhores Parceiros

Digital Interativo + Guia impresso + Diretório Online

CALENDÁRIO:

• Data de reserva: até 18 de janeiro

• Data de materiais: até 25 de janeiro

• Distribuição Digital: 30 de janeiro

• Distribuição Print: 3 de fevereiro

CIRCULAÇÃO TOTAL: 9.730

Print: 2.150 (Tiragem de auditada de novembro)

Digital: 7.580 (Edição de novembro de 2016)

Web: 100.370 Page-views, 7.890 Unique useres (Analytics 15 novembro a 15 de dezembro 2016)

Newsletter: > 6.621 Active subscribers (Mail Chimp dezembro 2016)

DIVULGUE O SEU PROGRAMA DE CANAL!
Fazemos chegar os seus argumentos às mãos dos seus atuais e potenciais Parceiros.

ESTE GUIA É DIRIGIDO AOS QUE NECESSITAM DE:

• Manter e aumentar quotas de mercado

• Encontrar novos Parceiros

• Impulsionar as vendas de Produtos e Soluções

• Fidelizar os Parceiros atuais.
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Estimado Parceiro,
 
O Guia de Programas de Canal do IT Channel 2017 
foi pensado para ser uma útil ferramenta de trabalho 
para os 365 dias do ano, com três versões de consulta:

1. Guia impresso para uma leitura mais profunda 
do seu programa

2. Guia digital interativo com consulta e ligações 
diretas

3. Diretório online com pesquisa multi-entrada
 
Transmita as vantagens e benefícios do seu programa 
de Canal aos seus Parceiros e a milhares de potenciais 
novos resellers e integradores dos seus produtos e soluções.
Com o nosso apoio e expertise editorial, construa connosco a sua mensagem e faça de 2017 um ano mais lucrativo para a 
sua empresa.
Neste contexto, a edição de Programas de Canal do IT Channel constitui a forma mais idónea de comunicação com os 
Parceiros do Canal das Tecnologias de Informação e Comunicação – vale a pena incluí-lo no seu plano de marketing de 2017.

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
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