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IT Channel offers you market and technology information 

aimed at VARs, integrators, resellers and IT consultants who 

respond to businesses’ technological needs.

By supplying a daily online edition, digital editions and 

a monthly physical magazine, IT Channel puts at your 

disposal specialised opinions, market analysis, news, 

product analysis and vital advice to the success of Channel 

Partners.

Channel professionals, vendors, distributors and analysts’ 

points of view of are highlighted on a daily basis.

READERS BY BUSINESS TYPE:

IT Channel is solely aimed towards those responsible for the purchase decisions in the Channel
(integrators, resellers, retailers, distributers, VARs)

Total Circulation: 8.114

Print: 2.150 (audit print run)

Digital: 5.964 (June 2016 - Calameo data)

Website Monthly page-views: 100.747 (June 2016 Analytics)

Monthly Unique User: 6.880 (June 2016 Analytics)

No other medium can offer such levels of direct access to
integrators, resellers, service providers and consultants 

available in the IT market

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

READERS BY POSITION HELD:

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 

No other medium connects you to the technology integrators and vendors 
community like we do



order to help you with marketing demands.  

CUSTOM PRINT PROGRAMS 

• Case studies 

• Content MKT

• Product profiles 

• Partner profiles 

• White papers

• Encartes 

• Cover wraps 

• Advertisement creation

And more...

There are several options at your disposal, including ad pages (com-

plete or partial), advertorial inserts, business reply cards, front covers, 

sequenced units, etc. 

IT CHANNEL, PRINT EDITION

Our monthly edition is delivered to 

6500 readers, in its print and digi-

tal forms.

CUSTOM MARKETING 

PROGRAMS

Our team of experts (journalists 

and designers) is entirely available 

to offer you a wide range of services, in 

E-MAIL MARKETING

You can reach and influence our 

audience through a series of pro-

gram based e-mails. Sponsor one 

of our daily editorial newsletters or 

let us create a customized one just 

for you. Personalized e-mails and 

renting of personalized e-mails lists are also 

available.

ONLINE OPPORTUNITIES

Our online network offers you a multitude of resources to educate, 

influence and engage with our community. From traditional banner 

programs to personalized spotlights, to sponsored content and e-mail 

marketing – we have everything you need to create a successful pro-

gram.

JOURNAL OPPORTUNITIES

IT Channel is the only portuguese publication that is exclusively focu-

sed on the Channel . 
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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.

ITChannel N22.indd   24 13/11/15   19:11

A
d

ve
rt

o
ri

al
especial | Redes & Infraestruturas

24

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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Os melhores 

Programas de Canal

THE POWER OF THE ONLINE

We provide news, perspectives, advising and information regarding 

new products, as well as analysis, about technologies and trends 

that are relevant to the Channel.

BANNERS & SPONSORSHIP
SPONSORED SPOTLIGHTS

Our personalized spotlights may feature a mixture of our editorial con-

tents and industry contents, with YouTube videos and newsfeed as well 

as Facebook and Twitter updates. There are several levels of sponsorship 

available. 

YOU TUBE AND PERSONALIZED VIDEOS 

Whether it’s an event, a product launch, a new concept you want to ex-

plain or a review of the latest products that may boost channel sales, our 

team of audiovisual contents can create a wide variety of video resources 

to help you accomplish your marketing goals: 

- 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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WHAT THE READERS WANT

TECHNOLOGIES OUR READERS USE

IT Channel reader have identified five article preferences:

prefer articles that feature technologies,  market trends 

and new business opportunities;

prefer stories that examine technologies that may positi-

vely affect the way they support their customers;

like product/solutions that they may recommend to their 

customers;

like updates about channel programs;

want to read about new products, software and services. 

Note: IT Channel online survey, september 2014

• 85% Global or Custom Solutions

• 61% IT Consulting Services

• 52% Hardware Resale and Integration

• 51% Cloud Services & Network Solutions

• 43% Infrastructure Desgin & Implementation

• 41% Storage Services & Solutions

• 39% Managed Services  

• 36% Security Services & Solutions

• 36% Mobility

• 35% Systems

• 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% Dedicated systems / Servers

• 19% Enterprise Internet and Voice Solutions

• 17% Unified Communications

• 17% Hosting Services

• 16% Custom software development
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PRINT DIGITAL ONLINE

Average print run (APCT)
2.150 (on average)

Readers by issue
5.964* 

(*June 2016 - Calameo data)

Monthly page-views 100.747*
Monthly Unique Users 6.880* 

(*June 2016 Analytics)
Periodocity: Monthly

(10 times a year, double issue Jan/Feb and Jul/Aug)
Format: 270 x 320 mm

Periodocity: Monthly
(10 times a year, double issue Jan/Feb and Jul/Aug)

Format: 1560 x 1890 pixels Resolution: 150 dpi

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

3:1 Button: 300 x 100 pixels
http://www.itchannel.pt/pages/como-anunciar

No other mean 
connects you to the 

integrators and resellers 
community as we do.

Contacts:
Publisher: Pedro Botelho - publisher@itchannel.pt | 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 made by MediaNext in november 2015

95%
92%

81%

94% 86%



Our specialised team of journalists, editors, developers, and designers is 

ready to offer you a wide range of services specially conceived to help you 

meet your marketing needs.

No-one knows their audience in the Channel community better than we 

do, so take advantage of our knowledge and create powerful marketing 

campaigns. Think of our team as an extension of yours. 

We can create and directly deliver your piece of marketing as well as inte-

grate it in a more comprehensive program. We offer print, lead-gen and 

online solutions, among other services. 

PODCASTS AND WEBINARS TO YOUR SPECIFICATION

You can include interviews with your executives, partners or clients about 

the benefits of your products or solutions. Other topics may include the 

showcasing and analysis of products and good practices for the integration 

of new technologies. Lead-gen packages included.

PUBLICITY DESIGN

Our design team will work with your marketing team to develop both print 

and online adrvertisement for your campaigns.

RESEARCH PROGRAMS

Rely on IT Channel to gather data on brand preference and awareness, 

market trends, satisfaction levels, among other indicators.

CUSTOMISED CONTENT FOR YOUR WEBSITE

Our team can create a variety of contents for your site, inclu-

ding case studies, thought leadership articles, podcasts, we-

binars, etc, in addition to IT Channel’s automatic newsfeed.

CONTENT MARKETING MAGAZINES

Rely on thought leadership projects or highlight clients’ 

success stories and news of relevant launches in the for-

mat or a respectable IT business publication. Delivered to your clients as 

well as to IT Channel subscribers.

CUSTOMISED WEBZINES

Add high-end interactivity to your magazine, customizing it while you 

harness the power of the web’s global reach and ease of integration 

with other marketing initiatives.

REGULAR E-MAIL NEWSLETTER

Weekly or monthly scheduled updates including case studies, feature arti-

cles, and essays on thought leadership for your executive team. 

Keep your clients and prospects updated on your solutions and provide 

them a content-rich experience on your website. Forwarded to your ad-

dress list, one of our own making, or a combination thereof.

CUSTOMISED VIDEOS

IT Channel’s production team will provide you with turnkey services for the 

production and promotion of various types of customised videos.

Product spotlight videos include a general introduction of your company 

and include brand and contact information. The video will be displayed 

in our YouTube channel and promoted in our entire network. We can also 

create other types of videos, such as brand videos.

COSTUMISED MOCK COVERS

Our production and design teams can create a highvisibility 

promotional unit in our print magazine.

RESOURCE CENTERS AND COMPANY SPOTLIGHTS

In both our physical and online magazines we’ll be able to 

align your brand and solutions with specific coverage.

SPECIALISED MEDIA SERVICES think “Outside 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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Main Theme Data Centers

In focus CCTV

Special Coverage @asLan

Main Theme Mobility

In focus Top Channel

Main Theme Networks & Infrastructure

Vertical Markets Logisticis & Transports

Special Coverage Web Summit Lisbon

Main Theme New in printing

Vertical Markets Health

Special Coverage Mobile Word Congress

Main Theme IoT

Vertical Markets Education

Main Theme Smart Cities

Vertical Markets Retail

Special Coverage IFA Berlin

Main Theme Cloud

In focus Digital Signage

Special Coverage Cebit 2016

Main Theme Servers, Storage and Virtualization

In focus 3D Printing

Main Theme Hybrid cloud

In focus Big Data

Total circulation: 8.114
Print: 2.150 
(Audited Print Run)

Digital: 5.964  
(June 2016 - Calameo data)

Monthly Page-views: 100.747 
(June 2016 Analytics)

Monthly Unique Users: 6.880 
(June 2016 Analytics)
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This themes will be discussed in our monthly sections, "Main Theme" and "In Focus", but they can be published as a journal supplement.
Events and gatherings by the industry, as fairs and national and international meetings will be adressed by IT Channel, with dedicated articles. 

IT Channel has, throughout its 10 issues, the following sections:
NEWS: All the relevant information in the market
ANALYSIS: Article dedicated to an IT player, regarding its strategy, channel pro-
grams, results and new launchings
INTERVIEW: With the leaders of main IT players 
PROJECT: Successful case study
FLASH INTERVIEW
OPINION
WHAT'S NEW: The latest in hardware and software
REPORT: Coverage of the industries main events



OFFSET SPECIFICATIONS

front cover

cut area: 270 x 250 mm*

inside front cover

cut area: 270 x 320 mm*

inside page

cut area: 270 x 320 mm*

back cover

cut area: 270 x 320 mm*

1/2 page

vertical cut: 130 x 320 mm*
horizontal cut: 270 x 155 mm*

1/3 page

vertical cut: 95 x 320 mm*
horizontal cut: 270 x 95 mm*

Frequency program
 (number of issues/year) 1 2 4 6 8 10

Front cover 2 500 € 2 375 € 2 255 € 2 140 € 2 030 € 1 930 €

Double page 2 500 € 2 375 € 2 255 € 2 140 € 2 030 € 1 930 €

Back cover 2 300 € 2 185 € 2 075 € 1 970 € 1 870 € 1 780 €

Inside front cover 2 000 € 1 900 € 1 805 € 1 715 € 1 630 € 1 550 €

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

1/2 double page 1 800 € 1 710 € 1 625 € 1 540 € 1 460 € 1 390 €

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

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

Cover banner 800 € 760 € 720 € 680 € 650 € 620 €

- Mandatory location adds 20% to the listed prices 

- Other advertising alternatives: swed or loose inserts, front covers, double cover, flaps - price under evaluation

- Current VAT rate must be added to this prices with the exception of EU invoicing

• IT Channel only accepts Adobe PDF 1.3 spec X1A2001 with the 

characteristics here described

• IT Channel also accepts “open” materials when they originate in 

Adobe Creative 5 or above and with color proof

• Print: Offset - 4 colors; Pre-press: CTP

• Color 54-60 lines per cm, 135 per inch (2400dpi resolution)

• Cut area: 270 mm x 320 mm - total usable size

• Bleed: 280 mm x 330 mm - background graphics size

• Trim size: 260 mm x 310 mm - size of relevant content

double page

cut area: 540 x 320 mm*

1/2 double page

cut area: 540 x 160 mm*

Cover banner

trim size: 90 x 90 mm

*In case the size is like the original one, must expand +3mm in each side
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PRINT AD RATES 2017

Total circulation: 8.114

Print: 2.150 (APCT)

Digital: 5.964 (June 2016 - Calameo)

Prices for insertions in digital format under consultation

AD RATES PRINT



THE IT Channel WEBSITE uses DoubleClick For Publishers: 
The DoubleClick For Publishers (DFP) offers a series of solutions de-

signed to break barriers and boost your business in the digital world.

Campaigns programmed by cost per contact are the fairer and most 

eficient way of distributing your campaign, as they’re paid according 

to the number of times it is visualised and in a way adequate to your 

budget. With the DoubleClick tool, you can control the progress of 

your campaigns with reliable audit data, and request the desired seg-

memtation

Website Audience

Monthly Page-views: 100.747*

Monthly Unique Users: 6.880*

(*June 2016 Analytics)

Newsletter subscribers: 6.745* 

(*Mail Chimp June 2016)

AD RATES BANNERS IT CHANNEL 2016
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) a) 15% for demographic filters; b) +10% for rich media; c) Larger files in regard to the request; d) 1 impression per visit 

DEDICATED NEWSLETTERS

** Inquire with the publicity department

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

DISCOUNT SYSTEM
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 is published by 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

Request updated traffic information to webmaster@media-next.net

This document was produced by MediaNext Professional Information in December 2015

CPM - COST PER THOUSAND IMPRESSIONS:

You can choose the number of impressions (the number of times your 

banner is seen) in a predetermined period of time and geographic space 

in a way that is tailored your budget, and pay the exact contracted value.

HIGH-PERFORMANCE SERVICE:

It’s the world’s first intelligent publicity server: it thinks for itself and

conducts your campaign in the most efficient way, antecipating the

changes in traffic and delivery.

PERFORMANCE OPTIMISATION:

DPF’s optimisation technology depends on Google algorythms that 

learn to combine the ads to which users will be more prone to respond, 

giving campaigns a significant boost.

SMARTER AD SERVING:

The assigning of each banner is carried out by prediction models which 

help the ads server to antecipate the traffic patterns and improve the 

futuredelivery schedule and prioritization of complex campaigns.

B1

B3.1

B3.2

B4

B5

B2


