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Na existência de um folheto* preparado para comunicar produtos ou serviços, o Diário de Notícias disponibiliza a possibilidade de fazer o encarte em toda a sua tiragem, não sendo possível fazê-lo ao Domingo, dia em
que existe a revista MAIS – periódico semanal do Diário.
Condições:
O trabalho deve respeitar a dimensão máxima acima referida (270 mm x 330 mm), que será o tamanho necessário para
ﬁcar totalmente no interior do Diário, tamanho que nunca pode exceder.
Poder-se-ão fazer encartes maiores, desde que dobrados para respeitar a referida medida.
Cada dobra aumenta o número de páginas (ex.: monofolha dobrada a meio, passa a 4 páginas, mas por exemplo 4
páginas dobradas a meio passam a 8, o que também
aumentaria
o preço).
DUPLA
INTERIOR
Esta dobra deve vir preparada. Para ser efectuada pelos Serviços do Diário, este trabalho deve ser orçamentado à
parte.
A Empresa Diário de Notícias, Lda. reserva-se ao direito de análise e recusa do suporte em questão, pois terá de cumprir
o código da Publicidade a que está obrigada.
* Também poderemos efectuar a concepção e produção do seu folheto, consulte-nos!
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