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IT Channel offers you market and technology information 

aimed at VARs, integrators, resellers and IT consultants that 

address businesses’ technological needs.

With a daily news website and a monthly magazine in both 

print and digital formats, IT Channel supplies you with 

expert opinions, market analysis, industry news, product 

analysis and advice vital to the success of Channel Partners.

As such, the opinions and viewpoints of Channel 

professionals, vendors, distributors and analysts are 

highlighted on a daily basis.

READERS BY BUSINESS TYPE:

IT Channel is EXCLUSIVELY aimed towards those responsible for companies’ purchase decisions within the Channel 
(integrators, resellers, retailers, distributers, VARs)

Total Circulation: > 14.640

Print: > 2.150 (Audit by APCT, 2021 – 1st Semester Statement)

Digital: > 12.490 (Average per issue 2021 – 1st Semester Statement)

Web: > 134.118 page-views, > 10.319 Unique users (Monthly average 2021 – 1st Semester Statement)

Newsletter: > 6.061 Active subscribers (Audit by APCT, 2021 – 1st Semester Statement)

No other media outlet can offer such direct access to 
integrators, resellers, service providers and consultants 

operating on the IT market 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O CONTROLO DE TIRAGEM E CIRCULAÇÃO
The only professional IT publication in Portugal with Audited Circulation

READERS BY POSITION HELD:

Executive, Corporate, 
Departmental Manager

Systems/Network Integrators/
VARs

Reseller/Retailer Managed Services Provider Service Providers, 
Communications 

Integrators, Telecom

Software Developer/ISV Custom Systems Builder / Web 
Developers

Technical Management, 
Technical Staff, Engineer

Sales/Marketing Management 
& Staff 

 No other media outlet connects you to the technology integrators and vendors
community the way we do
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riety of services to meet your 

personalised marketing needs.

CUSTOM PRINT PROGRAMS 

• Case studies 

• Content MKT

• Product profiles 

• Partner profiles 

• White papers

• Inserts 

• Cover wraps 

• Advertisement design

And much more...

There are several options at your disposal, including full-page and half-

page ads, inserts, business reply cards, cover wraps, sequenced units, 

page corners, and more.

IT CHANNEL, PRINT EDITION

Our monthly magazine is deli-

vered to 9730 readers in both 

print and digital format.

PERSONALISED MERKETING 

PROGRAMS

Our specialised team of jour-

nalists, editors and designers are at 

your disposal, offering a a wide va-

E-MAIL MARKETING

Reach and influence our audi-

ence through a series of email-

based programs. Sponsor one 

of our daily editorial newsletters 

or let custom-make one just for 

you. Personalised mass-emailing and seg-

mented mailing list rental are also available.

ONLINE OPORTUNITIES

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

influence and engage with our community. From traditional banner 

campaigns to personalised spotlights, sponsored content and e-mail 

marketing – we have everything you need to create a successful  

campaign.

JOURNAL OPPORTUNITIES

IT Channel is the only Portuguese publication that focus exclusively on 

the information technologies Channel. 
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O local de trabalho moderno como centro da 
transformação tecnológica
As empresas sempre foram rápidas a abraçar os avanças tecnológicos. É um facto.
Mas daí, a demonstrarem iniciativa e capacidade para realizar projetos estruturais de 
transformação digital, isso tem-se revelado um enorme desafio

E o desafio reside aí mesmo. Na capacidade 
de realizar as mudanças necessárias para 
que o atual local de trabalho seja o centro 
da transformação tecnológica que as em-
presas necessitam para se manter produ-

tivas e competitivas.
O ritmo das mudanças e das inovações tecnológicas 
não vai abrandar. Desenganem-se as empresas que 
acham que terão tempo mais à frente para iniciar os 
seus projetos de transformação digital e implementar 
novas tecnologias para suportar a forma como o tra-
balho é realizado.
Quando chegarem ao ponto onde deveriam estar hoje, 
estarão atrasados para o passo seguinte e isso terá 
cada vez mais impactos reais na sustentabili-
dade e competitividade das empresas.

FAZER DO ESCRITÓRIO UM LUGAR MAIS 
INTELIGENTE 
Tudo está em mudança e a ser impulsionado por um 
motor global, inovador e transformador a que po-
demos chamar de “tecnologia inteligente”.
O próximo conjunto de inovações resultará do cru-
zamento entre o mundo físico e o digital, criando 
experiências revolucionárias na forma como os cola-
boradores trabalham, como as empresas interagem 
com os clientes, e mais importante, na experiência 
de relacionamento que os clientes têm com os seus 
fornecedores.
Segundo o mais recente estudo da Quocirca: “Print 
2025 Evolution or Revolution?”, embora a união dos 
dois mundos (papel e electrónico) possa parecer uma 

ponte difícil de construir, essa ligação irá ser impulsio-
nada pelas inovações estruturais que estão a ocorrer 
no sector da impressão e que resultam na capacidade 
de oferecer e implementar soluções abrangentes que 
integrem 3 pilares fundamentais: Segurança, 
IoT e AI.
Estes processos de mudança constante, envolvem um 
período de adaptação e em última análise, significam 
uma mudança cultural.
Os últimos anos têm sido cheios de mudanças no modo 
como interagimos com o espaço físico do trabalho e 
como realizamos as tarefas. Essas mudanças são 
lideradas pelo aumento da mobilidade, mas 
significaram coisas diferentes para empresas 
diferentes.
Estudos como o da Quocirca1 apontam para que até 
2025, 50% dos empregados trabalhem maioritaria-
mente fora do tradicional local de trabalho. Porém, 
não existem soluções de mobilidade “one size fits all”, 
porque cada negócio, cada função, cada tarefa tem 
especificidades próprias.

A MUDANÇA DO FÍSICO PARA O DIGITAL 
PASSA PELA CLOUD
Outra das mudanças estruturantes é impulsionada 
pela cloud.
Temos vindo a assistir a uma (demasiado) lenta adoção 
das empresas às soluções cloud-based, essencialmente 
pela relutância em adotar algo que parece menos tan-
gível e menos seguro.
No entanto o caminho está a ser percorrido. Do lado 
dos clientes com os olhos postos na questão das econo-
mias financeiras. Do lado dos fornecedores com o foco 
em garantir soluções seguras, em conformidade com 
as normas da protecção de dados e que potenciem a 
acelaração da forma como o trabalho é realizado. É a 
resposta ao paradigma do aumento da produtividade. 
Não porque se trabalha mais. Mas porque se 
trabalha melhor.
A mudança para a cloud irá continuar a fomentar o 
aumento do desenvolvimento de ferramentas pode-
rosas a que chamamos de forma simples: “App’s”.
A existência de aplicativos para impressoras multi-
funcionais (MFPs) será cada vez mais um factor dife-
renciador da proposta valor dos fornecedores e uma 
ferramenta imprescindível para os clientes implemen-

tarem processos mais eficientes baseados em work-
f lows documentais digitais.
As Apps são atractivas para os clientes pois são leves, 
de utilização simples e com possibilidade de estarem 
disponíveis quer numa lógica de “pronta a usar”, quer 
por poderem ser desenhadas à medida.

ASSISTENTES INTELIGENTES DO LOCAL 
DE TRABALHO
A Xerox® tem vindo a investir continuamente numa 
plataforma tecnológica inovadora para as suas solu-
ções de impressão de escritório; a Plataforma Xerox 
ConnectKey.

Com os olhos postos no futuro a Xerox® transformou 
as impressoras multifuncionais em dispositivos com 
uma experiência de utilização semelhante a um Smar-
tphone ou um Tablet.
Aliada a esta transformação a Xerox® lançou ainda a 
Xerox App Gallery que permite ao cliente, em alguns 
casos sem custos, fazer a gestão e administração de 
aplicações prontas a utilizar, directamente a partir 
do seu MFP.
Destas App’s, destacam-se vários connectores com 
os principais repositórios na cloud, bem como inte-
grações já prontas para soluções tão distintas como 
Salesforce, Concur, WeTransfer, Amazon WorkDocs, 
entre outras. 
Mas não é só. Na biblioteca de App’s os clientes Xerox® 
têm já hoje disponíveis aplicativos que permitem dar 

especial | impressão | ADVERTORIAL

SOLUÇÕES SIMPLES E 
EFICIENTES DE WORKFLOW 
AUTOMATION, SÃO A SOLUÇÃO 
PARA AUMENTAR O NÚMERO DE 
COLABORADORES COM DIFERENTES 
NÍVEIS DE CONHECIMENTO E 
RESPONSABILIDADE, CAPAZES 
DE FAZEREM A GESTÃO DOS SEUS 
DOCUMENTOS E PROCESSOS, COM O 
MÍNIMO DE TREINO.
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Será o escritório do futuro um escritório?
À medida que a mudança acontece, as empresas tentam adaptar o seu local de trabalho com a perspetiva de 
gerar maior produtividade, mais engagement e melhor colaboração entre os seus funcionários. Mas estarão estas 
mudanças a ter um impacto positivo no desempenho dessas mesmas empresas?

O trabalho remoto é cada vez mais uma 
tendência, e embora envolva uma série 
de questões laborais e práticas, a verdade 
é que os colaboradores inseridos neste 
modelo de trabalho estão a conseguir, 

muitas vezes, melhores resultados do que inseridos 
num local de trabalho tradicional. Algumas empresas 
que alteraram complemente o seu modelo laboral para 
o trabalho remoto afirmam que esta alteração me-
lhorou, não só a produtividade dos colaboradores, 
como também a satisfação dos clientes, ao mesmo 
tempo que reduziu os custos associados a um escritório 
físico. Tradicionalmente, as pequenas empresas terão 
mais facilidade em adotar este tipo de solução, até pela 
questão dos custos de aluguer de espaço e os encargos 
que um escritório acarreta. O avanço da tecnologia 
e a evolução contínua das ferramentas digitais inteli-
gentes veio potenciar estes novos modelos de negócio e 
faz-nos pensar se um escritório é realmente adequado 
para o meu negócio?

COLABORAÇÃO
Estar fisicamente presente num espaço com outras 
pessoas torna a colaboração mais provável, e mais 
necessária. Ao longo do tempo, as empresas traba-
lharam para acabar com os limites físicos do local de 
trabalho e assim surgiu o conceito de open space. Es-
paços abertos e áreas comuns, como cozinhas e sofás, 
têm o efeito desejado de reunir as pessoas e aumentar 
o confortável e a criatividade. Mas, por um lado se 
os colegas podem falar mais facilmente entre si, por 
outro também é uma fonte de ruído que pode afetar a 
produtividade dos restantes colegas.
A resposta está mais uma vez na tecnologia e na sua 
capacidade de suprimir barreiras, através da mesma 
temos uma infinidade de ferramentas colaborativas 
projetadas para ajudar a unir as equipas, sem a neces-
sidade de um escritório.

PRODUTIVIDADE
A falta de objetivos claros sempre foi um fator comum 
ao fracasso de um projeto e este é um verdadeiro de-
safio para empresas com trabalhado remoto. A cloud 
tornou-se mais comum, e vimos um aumento nas so-
luções de gestão de projetos que ajudam as equipas 
dispersas a atingir os objetivos propostos. Soluções de 

produtividade que proporcionam melhor visibilidade 
das metas e prazos do projeto para garantir que as 
equipas, onde quer que estejam, permaneçam focadas. 
Com as mesmas caiem por terra as preocupações 
sobre a incapacidade de acompanhar ou relacionar o 
progresso dos colaboradores.

ENGAGEMENT
No passado, as organizações temiam que, sem contato 
direto, os funcionários remotos se desligassem do tra-
balho. Costumamos pensar numa experiência física 
mais envolvente do que virtual, porque podemos tocar, 
ouvir e ver. No entanto, se olharmos à nossa volta a 
maioria das pessoas está imergida num dispositivo di-
gital, criando um novo conceito de experiência. Atual-
mente alguns dos fatores que afetam o engagement, 
são um ambiente ágil, uma comunidade conectada, 
um espaço de trabalho colaborativo e um propósito. 
No futuro, a implementação em larga escala do 5G 
tornará essa forma de comunicação ainda mais rea-
lista e imersiva. Com velocidades mais altas e latência 
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mais baixa, o 5G irá alterar todo o conceito de simu-
lação e espaço físico que hoje conhecemos.
Satisfação
Em suma, a questão de como será o escritório do fu-
turo resume-se ao tipo de organização que os líderes 
de negócios querem criar. Colaboração, produtividade 
e engagement são essenciais para o sucesso a longo 
prazo de uma empresa, e vimos como a tecnologia 
pode ajudar a impulsionar isso, seja num escritório ou 
remotamente. A chave está na seleção de ferramentas 
e um local de trabalho que aumente a satisfação dos 
colaboradores. Quando os mesmos têm a liberdade e 
as ferramentas para trabalhar à sua maneira, a sua 
satisfação aumenta exponencialmente e, para as em-
presas, isso melhora a produtividade, reduz a rotativi-
dade e aumenta a rentabilidade.    

CRYSTAL BALL
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A NOVA MOBILIDADE

Ligue o data center à cloud 
com a Microsoft e o 
“PRIMEFLEX for Microsoft 
Azure Stack HCI” da Fujitsu 
Um sistema operativo numa infra-estrutura hiperconvergente 
(HCI) à medida para modernizar as operações on-premises 
com gestão e capacidades nativas da cloud.  

As vantagens da computação cloud podem parecer difíceis de 
concretizar quando tem de manter a maior parte dos dados 
on-premises, e ligar à cloud não é assim tão fácil. Foi por isso 
que a Microsoft e a Fujitsu se uniram para lhe fornecer um data 
center on-premises com capacidades nativas da cloud e que 
lhe permite criar um verdadeiro ambiente hybrid cloud.

Ligue o data center à cloud 
com a Microsoft e o 
"PRIMEFLEX for Microsoft 
Azure Stack HCI da Fujitsu"
Um sistema operativo numa infra-estrutura hiperconvergente (HCI) à 
medida para modernizar as operações on-premises com gestão e 
capacidades nativas da cloud. 

As vantagens da computação cloud podem parecer difíceis de 
concretizar quando tem de manter a maior parte dos dados on-
premises, e ligar à cloud não é assim tão fácil. Foi por isso que a 
Microsoft e a Fujitsu se uniram para lhe fornecer um data center 
on-premises com capacidades nativas da cloud e que lhe 
permite criar um verdadeiro ambiente hybrid cloud. 

VEM COM A CLOUD 
Hybrido por design
O Azure Stack HCI é disponibilizado enquanto serviço de 
subscrição Azure, o que significa que pode ligar os seus 
volumes de trabalho virtualizados a serviços de backup, 
monitorização, gestão de identidades para acesso, 
segurança e muito mais com base na cloud. Terá 
automaticamente as versões mais recentes.

FIABILIDADE CERTIFICADA

PRIMEFLEX for Microsoft Azure  
Stack HCI é um nó de hardware validado da Fujitsu e
certificado pela Microsoft, e é a forma mais fácil e mais 
rápida de estender o seu datacenter on-premises para a 
cloud com Azure Stack HCI. A Fujitsu também fornece 
serviços de consultoria, instalação e suporte para nós 
Fujitsu HCI pré-testados e certificados.

• Concebido para gestão remota

• Construída com disaster recovery
nativa

• Fornece stretch clustering em salas,
edifícios ou cidades

• Powered by Fujitsu PRIMERGY com
servidores x86 standards

• Preço/desempenho líder e taxas de
falha extremamente baixas, abaixo
da média do mercado

• Ponto único de contacto para
suporte do conjunto tecnológico
completo

HCI é a forma moderna de 
instalar servidores em data 
centers, em escritórios remotos 
e na edge. 

80porcento 
dos clientes Microsoft 
inquiridos planeia aumentar o 
seu investimento em HCI

Windows Server 2019: The operating system that bridges on-premises and cloud
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PAY AS YOU GO
Escale com custos previsíveis
Com os nós validados Fujitsu Azure Stack HCI, pode 
optimizar os seus custos com base nas suas 
necessidades. O serviço é facturado mensalmente a 
uma taxa de subscrição previsível que tem por base o 
número de cores físicos de processamento.

Comece com dois nós para a edge e uso local, e escale à 
medida das necessidades da sua empresa.

• Virtualização e armazenamento 
escaláveis

• $10/core/mês de taxa de subscrição

AS FERRAMENTAS QUE CONHECE E ADORA

A forma mais fácil de ser híbrido
Não tem tempo para aprender a trabalhar com novas 
ferramentas ou para remodelar as operações? Ninguém 
tem. Com Azure Stack HCI, pode continuar a usar as 
ferramentas e processos que conhece e aproveitar as 
competências existentes.
Instale controladores de hardware e actualizações de 
software com um clique no Windows Admin Center, que 
está sempre ao seu dispor para gerir a infra-estrutura.
O Azure Portal permite escalar com base na cloud, 
obtendo uma visibilidade global sobre todos os clusters 
cloud e on-premises. Gira o seu anfitrião HCI, máquinas 
virtuais e recursos Azure lado a lado com uma 
ferramenta: PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI.

• Use scripts e automatização Windows 
PowerShell

• Controle tudo com o System Center 
Operations  Manager e Virtual Machine 
Manager

• Mantenha as suas soluções de terceiros 
favoritas para volumes de trabalho 
virtualizados

WHEN TO USE AZURE STACK HCI

Modernize o seu datacenter
e as suas filiais

Melhor desempenho do 
sector para bases de 

dados SQL

Infra-estrutura de ambiente 
de trabalho virtual com 

acesso local
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e as suas filiais

Melhor desempenho do 
sector para bases de 

dados SQL

Infra-estrutura de ambiente 
de trabalho virtual com 

acesso local

Windows Server 2019: The operating system that bridges on-premises and cloud

VEM COM A CLOUD
Hybrido por design
O Azure Stack HCI é disponibilizado enquanto serviço de 
subscrição Azure, o que significa que pode ligar os seus 
volumes de trabalho virtualizados a serviços de  
backup, monitorização, gestão de identidades para 
acesso, segurança e muito mais com base na cloud. 

FIABILIDADE CERTIFICADA 
PRIMEFLEX for Microsoft Azure
Stack HCI é um nó de hardware validado da Fujitsu e
certificado pela Microsoft, e é a forma mais fácil e mais
rápida de estender o seu datacenter on-premises para a
cloud com Azure Stack HCI. 

AS FERRAMENTAS QUE CONHECE E ADORA  
A forma mais fácil de ser híbrido  
Não tem tempo para aprender a trabalhar com novas
ferramentas ou para remodelar as operações?  
Instale controladores de hardware e actualizações de
software com um clique no Windows Admin Center, que
está sempre ao seu dispor para gerir a infra-estrutura.
Faça a gestão HCI, máquinas virtuais e recursos Azure lado 
a lado com uma ferramenta: PRIMEFLEX for Microsoft Azure 
Stack HCI.

PAY AS YOU GO  
Escale com custos previsíveis  
Com os nós validados Fujitsu Azure Stack HCI, pode
optimizar os seus custos com base nas suas
necessidades. O serviço é facturado mensalmente a
uma taxa de subscrição previsível que tem por base o
número de cores físicos de processamento.
Comece com dois nós para a edge e uso local, e escale à
medida das necessidades da sua empresa.

Windows Server 2019: The operating system that bridges on-premises and cloud

Para saber mais acerca da integração do seu datacenter com a cloud através
da implementação do PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI, visite

https://www.fujitsu.com/emeia/pf4ashci ou contacte-nos para o 800 10 40 40  
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WHAT READERS WANT

TECH OUR READERS USE

IT Channel readers have indicated five main article preferences:

prefer articles that address technologies, market trends 

and new business opportunities;

prefer articles that dive deep into technologies that 

might positively affect how they support their clients;

prefer analysis of products/solutions they might recom-

mend their clients;

prefer updates about the latest developments in partner 
programs;

prefer news and updates about products, software and 
services. 

 Source: IT Channel online survey, September 2014

• 85% Global or Custom-made Solutions

• 61% IT Consulting Services

• 52% Hardware Resale and Integration

• 51% Cloud Services & Solutions Network

• 43% Infrastructure Design & 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% Customised software development
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PRINT DIGITAL ONLINE

Average print run (APCT)
> 2.150 

(2021 – 1st Semester Statement)

Readers by issue
> 12.490 

(2021 – 1st Semester Statement)

page-views > 134.118
users > 10.319 

(Monthly average, 2021 – 1st Semester Statement)

Periodicity: Monthly
(10 issues a year, double issues on Jan/Feb and Jul/Aug)

Format: 270 x 320 mm

Periodicity: Monthly
(10 issues a year, double issues on Jan/Feb and Jul/Aug)

Format: 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
See: www.itchannel.pt/pages/conhecer-a-itchannel

No other media outlet 
connects you with the 
integrator and reseller 
community as we do.

Contacts:
Business Development Lead: Rita Castro | (+351) 910 788 082 | rita.castro@medianext.pt 

Senior Account Executive: João Calvão | (+351) 910 788 413 | joao.calvao@medianext.pt 

Publisher: Jorge Bento | jorge@medianext.pt; Editorial: Rui Damião | rui.damiao@medianext.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@medianext.pt

This document was produced by MediaNext Professional Information in november 2021.
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Our expert team of journalists, editors, developers, and designers is 

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

you meet your marketing needs.

No-one knows the IT Channel community better than us, so we invite 

you to leverage our knowledge and create powerful marketing cam-

paigns. Think of our team as an extension of yours. We can design 

and directly deliver your piece of marketing or integrate 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 include the  

showcasing and review of products and good practices for the integra-

tion of new technologies. Lead-gen packages included. 

PUBLICITY DESIGN

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

print and online advertisements 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  

website, including case studies, thought leadership  

articles, podcasts, webinars, etc, in addition to IT Channel’s  

automatic newsfeed.

CONTENT MARKETING MAGAZINES

Rely on thought leadership projects or highlight  

clients’ success stories and relevant launch news in 

the format of a credible IT business publication. Delivered to both your 

clients and our subscribers.

CUSTOMISED WEBZINES

Add high-end interactivity to your magazine, customising it while 

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

integration with other marketing initiatives.

REGULAR EMAIL NEWSLETTER

Weekly or monthly scheduled updates including case studies, feature  

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

Keep your existing and prospective clients up to date on your solu-

tions and provide them with a content-rich experience on your web-

site. Forwarded to your address list, one of our own making, or any 

combination thereof. 

CUSTOMISED VIDEOS

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

the production and promotion of a variety of customised videos.

Product spotlight videos include a general introduction of your compa-

ny and will feature brand and contact information. The video will be 

displayed on our YouTube channel and promoted 

in our entire network. We can also create other 

types of videos, such as brand videos.

CUSTOMISED COVER WRAPS

Our production and design teams can create 

a high-visibility promotional unit in our print  

magazine.

RESOURCE CENTRES AND COMPANY SPOTLIGHTS

In both our physical and online magazines, we are 

be able to align your brand and solutions with re-

lated coverage and segments. 

SPECIALISED MEDIA SERVICES Think “Outside of the box”
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Business Development Lead: Rita Castro | (+351) 910 788 082 | rita.castro@medianext.pt Senior Account Executive: João Calvão | (+351) 910 788 413 | joao.calvao@medianext.pt
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Publisher e Diretor: Jorge Bento | jorge@medianext.pt 

Registado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social com o nº 127294

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

This document is merely predictive, and is subject to change. Please confirm with our editorial staff.

This document was produced by MediaNext Professional Information in November 2021.

www.itchannel.pt/rss.php /it-channel

/ITChannelPortugal @ITChannel_News www.itchannel.pt

All content marked as “Especial” (Special) are executed in a round-table format, with the participation of sponsor companies and guests. 
These subjects will be addressed in the context of the “Especial” or “Em Foco” (Focus), but may be edited as a journal supplement. 
Industry events, such as fairs and national/international meetings, will always warrant attention from IT Channel, with dedicated coverage.

IT Channel will keep the following segments throughout 2022:

NOTÍCIAS / NEWS: Assorted information relevant to the market

ANÁLISE / ANALYSIS: Article dedicated to an IT operator, analyzing their 

corporate strategy, Channel programs, results and recent launches

TEM A PALAVRA / HAS THE FLOOR: In-depth interview with a major market 

player

PARCEIRO / PARTNER: A Channel Partner in the spotlight

PROJETO / PROJECT: Analysis of a successful deployment

DISCURSO DIRETO / FIRST PERSON: Flash interview with a market player

REPORTAGEM / COVERAGE: Major event coverage

OPINIÃO / OPINION: Guest Op-Ed

VENDAS & MKT / SALES & MKT: Advice to help Partners succees

 Issue Special Round Table Focus

#84

FEB

#85

MAR

#86

APR

#87

MAY

#88

JUN

#89

JUL

#90

SET

#91

OCT

#92

NOV

#93

DEC

 4Security 4Enterprise PC

 4Data Center & Edge 4The Channel Survey

 4Workplace Solutions 4Security-as-a-Service

 4Imaging & Printing 4How to Sell in the
     Public Sector

 4Cloud XaaS 4Networking

 4Servers, Storage & Virtualization 4Partners Round Table

 4IT Mobility 4Next-Gen Solutions Providers

 4Smart, IoT & Edge 4Physical Safety, CCTV, & Access Control

4Business Continuity 4Top Channel 

 4Hybrid Cloud & Multicloud 4Best Products of the Year 
     (reader’s choice)

TOTAL CIRCULATION: > 14.640

PRINT: 2.150 

(Audit by APCT, 2021 – 1st Semester Statement)

DIGITAL: > 12.490 

(Average per issue, 2021 – 1st Semester Statement)

WEB: > 134.118 page-views, > 10.319 unique users

(Monthly average, 2021 – 1st Semester Statement)

NEWSLETTER: > 6.061 active subscribers

(Audit by APCT, 2021 – 1st Semester Statement)



OFFSET SPECIFICATIONS

cover wrap

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 system
 (nº issues / year) 1 2 4 6 8 10

Cover wrap 1 875 € 1 800 € 1 745 € 1 710 € 1 675 € 1 640 €

Double page 1 950 €  1 870 € 1 815 € 1 780 € 1 745 € 1 710 €

Back cover 1 725 €  1 655 € 1 605 € 1 575 € 1 545 € 1 510 €

Page 1 350 €  1 295 € 1 260 € 1 230 € 1 210 € 1 180 €

½ page 825 €  790 € 770 € 750 € 740 € 720 €

¹/³ page 600 €  575 € 560 € 550 € 530 € 525 €

Advertorial Content Production 150 €

Advertising Artwork Production 100 €

Digital Interactive (Videos, Whitepapers, etc..) 50 €

Weblinks in digital editions 0 €

- Mandatory location adds 20% to the listed prices. 
- Other advertising alternatives: sewn-in or loose inserts, cover wraps, double covers, flaps - price available on demand. 
- Current VAT rate must be added to these prices with the exception of UE intra-Community B2B transactions.

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 as long as they’re accompanied by 

color proof;

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

• Resolution 300 dpi;

• 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*

double 1/2 page

cut area: 540 x 160 mm*

cover banner

trim size: 90 x 90 mm

*Should the size be the same as the original, add +3mm bleed on each side.
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Also in digital format 
for PC and Tablet

PRINT AD RATES 2022

Total Audit: > 14.640

Print: > 2.150 (APCT, 2021 – 1st Semester Statement)

Digital: > 12.490 (Average per issue 2021, – 1st Semester Statement)

Prices for insertion in digital format on demand

AD RATES PRINT

SERVICES



THE IT Channel WEBSITE uses Ad Manager:
The Ad Manager system offers a series of solutions designed to break barriers and 

boost your business in the digital world.

Campaigns programmed by cost per contact are the fairer and most efficient 

way of delivering your campaign, as they’re paid according to the number of 

times it is viewed and in a way that’s tailored to your budget. 

With the Ad Manager tool, you can control the progress of your campaigns with 

reliable audit data, and request the desired segmentation.

Website traffic

page-views: > 134.118

users: > 10.319

(Monthly average 2021  

– 1st Semester Statement)

Newsletter subscribers: > 6.061 

(Audit by APCT, 2021  

– 1st Semester Statement) 

AD RATES BANNERS SPONSORSHIP (25% Share per week ± 10k impressions per week)

Average impressions (x1000)

Super Leaderboard
Billboard
FilStrip
Medium Rectangle (mRec)

Mobile
Dynamic optimization 
(Leader+mRec+Mobile)

Pixel Size
 970w x 90h
970w x 250h
300w x 600h
300w x 250h
320w x 50h

Days 
Impressions ±

Ad Unit
B1
B1
B3
B3

(smartphones)

14
20K

 350 €
425 €
300 €
250 €
200 €
350 €

21
30K

475 €
588 €
400 €
325 €
250 €
475 €

30
40K

600 €
750 €
500 €
400 €
300 €
600 €

*4 shots

NEWSLETTERS
NL Dedicated 100% Full size 700w 100K No 1 000€

NL Editorial (Banner) 100% Full size 600w x 250h 50K No 600€*

*Flash intervew, news item or event coverage

PODCASTS
Slot Duration Placement Frequency Price

Sponsor Ad

Branded Content*

15 seconds

90 seconds

Beginning

Middle

4-5 episodes

1 episode

900€

750€

AD RATES BANNERS CPM IMPRESSIONS
Impressions
Super Leaderboard

Billboard

FilStrip

Medium Rectangle (mRec)

Mobile

Dynamic optimization (Leader+mRec+Mobile)

Pixel Size
970w x 90h

970w x 250h

300w x 600h

300w x 250h

320w x 50h

Ad Unit
B1

B1

B3

B3

(smartphones)

CPM
30 €

40 €

25 €

20 €

20 €

30 €

Current VAT rate must be added to these prices with the exception of UE intra-Community B2B transactions.

ONLINE AD RATES 2022

Business Development Lead: Rita Castro | (+351) 910 788 082 | rita.castro@medianext.pt

Senior Account Executive: João Calvão | (+351) 910 788 413 | joao.calvao@medianext.pt

Publisher: Jorge Bento | jorge@medianext.pt; Webmaster: João Bernardes | webmaster@medianext.pt

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

This document was produced by MediaNext Professional Information in november 2021.

B1

B3.1

B3.2

B4

B5

B2

Audience data transparency: all audit data about the IT Channel magazine may be consulted 
at  www.apct.pt. Statistics data on the digital edition are provided by Calameo.com - Paris. 
Website audit data are audited by DoubleClick and newsletter data are from Mailchimp Atlan-
ta, Georgia, USA. All updated data can be provided by request at webmaster@medianext.pt


