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DIFUSÃO E 
INTERAÇÃO

A InterPlast é uma iniciativa de 
comunicação dirigida à indústria 
portuguesa de plásticos, cujo objetivo 
é manter todo o setor informado sobre 
os últimos desenvolvimentos e as 
mais recentes inovações tecnológicas 
disponíveis. Com uma periodicidade 
trimestral, a InterPlast combina a 
eficácia da informação em papel com a 
versatilidade das novas tecnologias de 
informação, disponibilizando um portal 
informativo atualizado diariamente. 

Os conteúdos da InterPlast 
centram-se em todas as 
tecnologias de transformação 
de plásticos, desde a injeção, 
extrusão e termoformagem, à 
extrusão-sopro e à produção de 
embalagens, peças industriais 
de todos os tipos e para todos os 
setores consumidores de plásticos. 
A revista e o portal também 
abordam a indústria portuguesa 
de moldes do ponto de vista do 
transformador de plásticos: novas 
técnicas para tempos de ciclo mais 
rápidos, componentes normalizados 
para moldes, canais de refrigeração, 
sistemas de canais quentes.... Periféricos, 
materiais de última geração, robotização 
e todas as tecnologias relacionadas com a 
indústria serão também temas a juntar a 
um conteúdo abrangente e integral que irá 
manter a indústria formada e informada. 

Os leitores habituais da InterPlast são 
os transformadores de plásticos, os 
fabricantes e distribuidores de matérias-
primas plásticas e de semiacabados, 
os projetistas e fabricantes de moldes 
para peças de plástico e borracha, os 
instaladores, distribuidores e fornecedores 
de serviços técnicos para máquinas 
transformadoras de plástico e periféricos, 
bem como as empresas consultoras e os 
gabinetes de engenharia especializados. 
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BP17 Maio

BP18 Setembro

BP19 Novembro

Fecho: 2/5/2023*

Fecho: 18/9/2023*

Fecho: 8/11/2023*

• Digitalização e indústria 4.0

• Plásticos na construção

• Software

• Sustentabilidade 

• Automóvel

• Compósitos

• Impressão 3D

• Reciclagem

• Extrusão

Emaf - Oporto, 31/5 - 3/6
Distribuição especial:   

*Entrega de materiais jornalísticos deve ocorrer 15 dias antes da data de fecho indicada.

• Estudo de mercado de máquinas de injeção

• Robôs para a indústria de plásticos

• Embalagem

BP16 Março Fecho: 8/3/2023*

P R O G R A M A  E D I TO R I A L

www.interplast.pt



P U B L I C I D A D E

www.interplast.pt

CAPA  
1.945 €

PÁGINA DUPLA NA CAPA  
2.760 €

VERSO DE CAPA  
1.560 €

PÁG. 3  
1.275 €

PÁG. AO LADO DO  
EDITORIAL  
1.275 €

VERSO DE CONTRACAPA  
1.430 €

CONTRACAPA  
1.725 €

DUPLA CENTRAL  
2.220 €

DUPLA PÁGINA  
2.060 €

1 PÁGINA  
1.155 €

½ PÁGINA HORIZONTAL 
ou VERTICAL   
930 €

¼ PÁGINA  
540 €

REVISTA NEWSLETTERS ONLINE

*Preços sem IVA.
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Newsletter

Newsletter

Ebissequasim re repernam et laccum estis aut et dolut exeritio bla aut porehendis nit ut mil magnatur, quias 
alissitius as nobit volupic iduntios verum reptatquatem abores ium que nihiliq uisciis dolorum labo. Bea por 
acculla il in rectatio cum sit et acillandi unt.Aximus illique reperrorrum sequiae nim ipsunt aligende cusandam 
que reperitate volupta nonest quia quiae nem fugit quias alias dolupta temperisto consequias et ipicide mi, 
tecus doluptiatis pe voluptatur cum sit et acillandi unt.Aximus illique reperrorrum sequiae nim ipsunt aligende 
cusandam que reperitate volupta nonest quia quiae nem fugit quias alias dolupta temperisto consequias 
et ipicide mi, tecus doluptiatis pe voluptatur cum sit et acillandi unt.Aximus illique reperrorrum sequiae nim 
ipsunt aligende cusandam que reperitate volupta nonest quia quiae nem fugit quias alias dolupta temperisto 
consequias et ipicide mi.

Ebissequasim re repernam et laccum estis aut et dolut 

Exeritio bla aut porehendis nit ut mil magnatur, quias alissitius as nobit volupic iduntios verum reptatquatem 
abores ium que nihiliq uisciis dolorum labo. Bea por acculla il in rectatio cum sit et acillandi unt.Aximus 
illique reperrorrum sequiae nim ipsunt aligende cusandam que reperitate volupta nonest quia quiae 
nem fugit quias alias ...

estis aut et dolut ebissequasim re repernam et 
estis aut laccum 

Bea por acculla il in rectatio cum sit et acillandi unt.Aximus illique reperrorrum sequiae nim 
ipsunt aligende cusandam que reperitate volupta nonest quia quiae nem fugit quias alias 
dolupta acillandi unt.Aximus illique reperrorrum sequiae nim ipsunt aligende cusandam ...

Repernam et laccum estis aut et dolut 

Nem fugit quias alias dolupta temperisto consequias et ipicide mi, tecus doluptiatis 
pe voluptatur cum sit et acillandi unt.Aximus illique reperrorrum sequiae nim ipsunt 
aligende cusandam que reperitate volupta nonest quia quiae nem fugit quias alias 
dolupta temperisto consequias et ipicide mi, tecus doluptiatis pe voluptatur ... 
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BANNER SUPERIOR 
(728 x 90 px)  
575 €

1

BANNER CENTRAL 
(728 x 90 px)  
455 €

2

BANNER ENLACE 
DESTACADO (265 x 120 px)  
455 €

3

ARTIGO (na Newsletter)
230 €

4

VÍDEO DESTACADO 
435 €

5 

BANNER INFERIOR 
235 €

6

6

1

GIGABANNER SUPERIOR 
(980 x 180 px) 
755 €/mes

2

INTERSTICIAL 
(800 x 600 px) 
950 €/mes

3 BANNER INTERIOR 
(728 x 90 px)  
435 €/mes 

4 BANNER INFERIOR  
(728 x 90 px) 
220 €/mes

5 BANNER LATERAL  
(300 x 175 px)  
540 €/mes
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Ebissequasim re repernam et laccum 
ests aut et dolut  
Exeriti bla aut porehendis nit ut mil magnatur, quias 
alissitius as nobit volupic iduntios verum repiae nim ipsunt 
aligende cusandam que reperitate volupta nonest quia 
quiae nem fugit quias alias ...

Estis aut et dolut ebissequasim re repernam et 
estis aut laccum 

Bea por acculla il in rectatio cum sit et acillandi unt.Aximus illique reperrorrum 
sequiae nim ipsunt aligende cusandam que reperitate volupta nonest quia quiae 
nem fugit quias alias dolupta acillandi unt.Aximus illique reperrorrum sequiae nim 
ipsunt aligende cusandam ...

Repernam et laccum estis 

Nem fugit quias alias dolupta temperisto consequias et 
ipicide mi, tecus doluptiatis pe voluptatur cum sit et acillandi 
unt.Aximus illique reperrorrum sequiae nim ipsunt aligende 
cusandam que reperitate tecus doluptiatis pe voluptatur ... 
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ARTIGO DESTACADO 
(na Newsletter + Web) 455€
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Ao expor na Feira Virtual InterPlast  terá acesso a um enorme mercado potencial por um custo mensal mínimo e sem 
qualquer compromisso de permanência. Poderá cancelar a adesão a qualquer momento e só pagará o mês corrente.

Uma feira exclusiva e inovadora em que 
a sua empresa tem de estar presente.
Aproveite esta oportunidade e usufrua 
das vantagens que a Feira Virtual lhe 
pode proporcionar!

Alojada no site www.interplast.pt, a Feira Virtual de  
InterPlast vai permitir-lhe ‘expor’ os seus produtos/serviços, 
catálogos e vídeos a um número ilimitado de visitantes. Este será 
o ponto de encontro ideal para interagir com dezenas de empresas 
do seu setor, reunidas num espaço único para proporcionar uma 
oportunidade profissional de valor.

A revista InterPlast irá lançar em Portugal a 
primeira Feira Virtual, um centro de exposições 
permanente, 100% online, direcionado para 
profissionais, aberto 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, 365 dias por ano.

F E I R A  V I R T U A L

PROMOVA OS 
SEUS PRODUTOS 
 À DISTÂNCIA 

MELHORE O 
POSICIONAMENTO 
NOS MOTORES DE BUSCA

GANHE  
AUDIÊNCIA  
ILIMITADA 

O visitante da Feira Virtual 
InterPlast  terá acesso a uma 
descrição dos seus produtos, 
catálogos ou vídeos, à distância  
de um clique.

A Feira Virtual não está limitada 
no espaço e no tempo. Ou seja, 
agrega um número ilimitado de 
visitantes, alargando assim o 
espectro da audiência.

Ao replicar o conteúdo do seu 
site na Feira Virtual InterPlast, 
com hiperligações incluídas, está 
a ‘dizer’ aos motores de busca 
que o seu conteúdo é relevante 
e, como tal, deve aparecer nas 
primeiras posições, nos  
resultados de pesquisa.

www.interplast.pt



F E I R A  V I R T U A L

MODALIDADES

DIFUSÃO E 
INTERAÇÃO

A sua empresa terá uma área de comunicação própria, onde 
se disponibilizam as seguintes informações:

1) Apresentação da empresa  
(dados de contacto)

2) Gama de produtos e/ou serviços 
a partir de fichas de produto 
detalhadas

3) Folhetos/Catálogos

4) Vídeos corporativos e/ou de produtos

Os conteúdos serão geridos pela redação de InterPlast,  
bastando para tal que indique quais os elementos (textos, 
imagens, catálogos e vídeos) que pretende incluir.

Cada empresa poderá consultar as visualizações das visitas 
efetuadas às suas Fichas de Produto, Catálogos e Vídeos, 
em tempo real.

Ao expor na Feira Virtual tem a oportunidade de potenciar 
o seu sucesso empresarial, e manter a sua empresa visível, 
num diálogo permanente com os profissionais do seu setor 
de atividade.

Contacte-nos e conheça as diversas possibilidades de 
participar na nossa Feira Virtual.

A Feira que o liga ao setor 
português das Instalações!

FEIRA VIRTUAL  
BÁSICA

115 euros/mês
Apresentação e Informações de contacto

Links para o site

Até 15 fichas de produto

1 catálogo em formato PDF

1 vídeo corporativo e/ou produto

FEIRA VIRTUAL 
COMPLETA

170 euros/mês
Apresentação e Informações de contacto

Links para o site

Até 45 fichas de produto

Até 15 catálogos em formato PDF

Até 15 vídeos corporativos e/ou produtos

FEIRA VIRTUAL  
PLUS

230 euros/mês
Apresentação e Informações de contacto

Links para o site

Até 75 fichas de produto

Até 25 catálogos em PDF

Até 25 vídeos corporativos e/ou produtos

Inserção mensal de uma ficha de produto, 
vídeo ou catálogo na newsletter da  
InterPlast

Existem três modalidades 
de adesão à Feira Virtual:

www.interplast.pt



E - M A I L  M A R K E T I N G

BASE DE DADOS QUALIFICADA À SUA DISPOSIÇÃO

DESENHO E MAQUETAGEM PERSONALIZADA

DESENHAMOS, ENVIAMOS E MEDIMOS O IMPACTO DAS SUAS CAMPANHAS DE E-MAIL MARKETING

FLEXIBILIDADE NA EXECUÇÃO

1

2

3
Colocamos à sua disposição uma base de dados em permanente atualização, com mais de 487.000 utilizadores 
registados*, que navegam por temáticas ou conteúdos coincidentes com os seus interesses.
Para as suas campanhas de e-mail marketing, pode escolher entre duas opções de segmentação diferentes:

Pode escolher a opção de envio  
urgente, que lhe permite executar a campanha de 

e-mail marketing em menos de 72 horas.

Segmentação por setores e área geográfica
A plataforma permite-lhe selecionar os diferentes 
setores de atividade e áreas geográficas com os quais 
lhe interessa interagir.

Segmentação por dados de navegação
Também pode selecionar os utilizadores  
registados que navegam por  
temáticas ou conteúdos coincidentes  
com os seus interesses.

Desenhamos e maquetamos e-mailings e landing pages otimizadas, com design responsivo, adaptado 
às necessidades específicas de cada cliente, para uma perfeita visualização nos vários navegadores e 
dispositivos eletrónicos.

Encarregamo-nos de todo o processo de gestão  
do envio de e-mailings através da programação 
automatizada disponível na nossa plataforma de  
E-mail Marketing.

Número de envios CPM (Custo Por Milhar)

E-mailing
Landing 

 Page (*)(**)Desde Até
Envio por setores 
e área geográfica

Envio por áreas 
de interesse

Envio urgente 
(menos de 72h 

laborais)

1.000 320 € 450 €
+ 100 €

Desenho, 
maquetagem e 
programação: 

230 €

Desenho, 
maquetagem e 
programação: 

580 €

1.001 3.000 270 € 375 €

3.001 6.000 230 € 320 €

+ 200 €6.001 9.000 190 € 260 €

9.001 15.000 155 € 220 €

15.001 25.000 125 € 175 €
+ 250 €

25.001 105 €

TABELA DE PREÇOS

(*) Desenho e maquetagem de Landing page: a contratação desta opção não permite o envio urgente em menos de 72 horas laborais. 
(**) Requisitos técnicos necessários para o desenho e maquetagem da Landing Page:
 - Servidor e domínio fornecido pelo Cliente com serviço contratado para o envio de e-mails.
 - Acesso FTP ao servidor.
 - Endereço de e-mail para o formulário (POP3 e SMTP). 
 - Textos legais em conformidade com o RGPD (EU) 2016/679 e o LSSICE.

4
Ver opções aqui

ANALÍTICA E OTIMIZAÇÃO

Após o envio, facultamos-lhe as estatísticas, com os resultados da ação, para poder medir o impacto da mesma. 
Para otimizar ao máximo as suas campanhas de e-mail marketing, consulte-nos. Desenhamos uma ação à sua medida.
*Número de utilizadores que se encontravam registados na nossa Plataforma de E-mail Marketing em outubro de 2021.

www.interplast.pt

http://www.interempresas.net/informacion/publicitaria/ReceptoresEmailing.asp?ln=es


D E S I G N  G R Á F I C O  E  D I G I TA L

www.interplast.pt

Design Anúncio | Tamanho DIN-A4                        320 €

Adaptações a outros tamanhos                50 €/adicional  

Design de Banner (estático ou dinâmico)         165 €

Adaptações a outros tamanhos                 25 €/adicional  

Design e configuração html - emailing           230 €  

Design Landing Page | Web             580 €

 

DIFUSÃO E 
 INTERAÇÃO

• Os textos incluídos nos desenhos são facultados pelo cliente. Serviços de tradução não estão incluídos.
• Preços sem IVA 
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