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A Distribuição Hoje é uma marca de comunicação especializada com 
uma oferta multicanal dirigida a profissionais da distribuição 
moderna, do retalho e produção.

Com foco nas operações dos vários stakeholders a atuar em Portugal 
e a nível internacional, é uma forma de divulgar os temas da 
atualidade, dando uma ampla cobertura dos mais importantes 
acontecimentos e tendências dos diversos setores.

Por tudo isto, a Distribuição Hoje tornou-se uma referência na 
transmissão de informação para os profissionais dos setores 
seja no offline, no online e nos eventos que realiza anualmente.

TARGET

Revista Digital Eventos

UNIVERSO DA MARCA 19% Diretores gerais

17% Diretores
de marketing e 
comunicação

13% Diretores
comerciais

18% Responsáveis de categoria

23% Diretores de 
compras

10% Gerentes



Especificações da revista

Capa e Miolo - Gramagem: 100 grs. 
Volume: 1.3
Impressão - Offset 4 cores
Lombada - Colada
Formato - 215x270 mm
Periodicidade – Bimestral
Tiragem – 4 000 exemplares

Circulação da revista

Envios por circulação qualificada
Distribuição em banca
Assinaturas
Distribuição em eventos do setor

Áreas da revista
Retalho Alimentar 

Retalho Não Alimentar

Produção

Supply Chain

FEV/MAR

ABR/MAI

JUN/JUL

AGO/SET

OUT/NOV

DEZ/JAN

Saída no início do 2º mês de capa. 

EDIÇÕES

REVISTA

25 a 44 anos

45 aos 64 anos

outros

IDADES

41% 59%

60%

25%

15%

GÉNERO

PERFIL



25 a 44 anos

45 aos 64 anos

outros

IDADES

56.5% 43.5% 

49%

29%

22%

GÉNERO

DIGITAL

PERFORMANCE DIGITAL

Site

77 156 Pageviews
mensais

56 124   Visitas
mensais

48 141   Utilizadores
únicos

48% Acessos mobile

50% Acessos desktop

2% Acessos tablet

5 983  
Followers

534 

Followers
4 708  Seguidores

4 430  Links

Open rate: 25% 

Click rate: 18%

Newsletter reach: 4 274

PERFIL Redes Sociais

Newsletter



TABELA DE PUBLICIDADE
PAPEL

B
ad

an
a 

de
 c

ap
a

107x270mm

Rodapé

215x55mm

1 página

215x270mm

Página dupla

430x270mm

1/2 página

215x135mm

1/2 página dupla

430x135mm
1/

2 
pá

gi
na

103x270mm

1/
3 

pá
gi

na

73x270mm

Página dupla (capa): 6600€

Badana de capa: 5660€

Página dupla: 4700€

Contracapa: 3250€

1/2 página dupla: 3030€

Verso de capa: 2945€

Verso de contracapa: 2820€

Página ímpar: 2600€

Publireportagem: 2570€

1/2 página: 1790€

1/3 página: 925€

Encartes
1 folha até 80g.: 2450€
2 folhas +80g.: 3830€
4 folhas: 5250€

Formatos: TIFF ou PDF
Resolução: 300 DPI
Cor: CMYK
Bleed: 3mm

Banner Superior
Dimensões: 690x180 pixels 
Formato: GIF ou JPEG 
Valor p/ Mês: 700€

Banner Central
Dimensões: 690x180 pixels
Formato: GIF ou JPEG 
Valor p/ Mês: 600€

MREC
Dimensões: 300x250 pixels
Formato: GIF ou JPG 
Valor p/ Mês: 460€

Splash Screen
Dimensões: 350x500 pixels
Formato: JPEG ou GIF
Valor p/ Mês: 1390€

Halfpage
Dimensões: 300x600 pixels
Formato: JPEG ou GIF

Valor p/ Mês: 600€

Banner Superior
Dimensões: 598x200 pixels 
Formato: GIF ou JPEG 
Valor p/ envio: 310€
Valor p/ 4 envios: 850€

Banner Inferior
Dimensões: 598x200 pixels
Formato: GIF ou JPEG 
Valor p/ envio: 310€
Valor p/4 envios: 750€

MREC
Dimensões: 300x250 pixels 
Formato: GIF ou JPG 
Valor p/ Envio: 260€ 
Valor p/ 4 Envios: 600€

Dimensões: 
O peso máximo é de 250 KB (html + imagens)
O tamanho máximo em largura é de 700 pixels
Formato: HTML
Valor p/ Envio: 1350€

Post patrocinado (valor a orçamentar)

Site

Newsletter

E-mail marketing
Envios Semanais (datas a definir)

Redes sociais

DIGITAL
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O inRetail é o maior e mais importante evento para líderes 
e decisores de Distribuição e Retalho em Portugal, onde se 
realizam importantes debates sobre o futuro do setor. 

Objetivos:

• Discussão de tendências e inovações
• Espaço de interação entre todos os players

e profissionais da área
• Plataforma impulsionadora de negócios

Conferências onde são debatidos e abordados os temas mais 
relevantes e atuais para a distribuição moderna. Este evento 
reúne profissionais de Marketing e Retalho, criando condições 
únicas para partilha de conhecimentos e interação entre os 
mais diversos players do setor.

Objetivos:

• Aprofundar conhecimentos sobre o mercado
• Contactos e Networking
• Novidade e tendências
• Partilhar experiências

Estes prémios são dirigidos ao setor da produção 
e distribuição no mercado nacional e têm como 
objetivo premiar e reconhecer as empresas, produtos 
e personalidades que mais se destacaram no ano 
anterior. 

EVENTOS

+200 participantes

93% grau de satisfação

+500 participantes

97% grau de satisfação

MASTERS 
DA DISTRIBUIÇÃO



A Distribuição Hoje Branded Content é a unidade de negócio do 
Grupo IFE By Abilways dedicada ao conteúdo de marca.

Criamos conteúdos multimédia inspiradores que reforçam a ligação 
entre as marcas e os leitores de uma forma única e memorável e 
em variados formatos.

Contamos com uma equipa experiente de estrategas, copywritters 
e designers para desenvolver conteúdo e fazê-lo chegar aos leitores 
com mais envolvimento e impacto.

OBJETIVO:

• REFORÇAR A NOTORIEDADE MARCA;

• ATRAIR NOVOS CLIENTES E MANTER OS ATUAIS ENVOLVIDOS;

• AUMENTAR O TRÁFEGO AO SITE;

• AUMENTAR Nº DE LEADS;

• MELHORAR O SERP 
(SEARCH ENGINE RANKING PAGE);

• AUMENTAR A INTENÇÃO DE COMPRA;

• AUMENTAR AS VENDAS.

BRANDED CONTENT

Outros formatos sob consulta.

Comprar online nunca foi tão fácil. Com as 
atualizações nas tecnologias do setor do 
Retalho, nomeadamente ao nível das apps 
para dispositivos móveis, as experiências de 
compra online melhoraram muito. 

Relativamente a Portugal, o e-commerce 
tem vindo a aumentar nos últimos anos tem 
aumentado, representando neste momento 
um total de 8,6% das compras realizadas 
pelos compradores. Estes situam-se entre a 
faixa etária dos 25 aos 45 anos, 60% do género 
feminino e 40% do género masculino. Os 
produtos com maior volume de aquisição são 
acessórios de moda, contabilizando 49,6% das 
compras. A nível de vendas, de acordo com os 
dados da Statista, a Amazon é também líder 
no país, seguindo-se da Fnac, Worten, Zara, 
Gearbest, Laredoute, Continente e, por fim, 
Jumbo. 

Estes números estão na linha do que se 
passa em toda a Europa. Segundo dados da 
CNMC (Comissão Nacional dos Mercados e 
da Competência), em 2018 foram alcançados 
418 biliões de euros na faturação do comércio 
eletrónico na Europa. 70% da receita total da 
Europa está dividida por países como o Reino 
Unido, seguido da Alemanha, posteriormente 
França, depois Rússia e, por fim, Espanha, que 
aparece como a quinta força de e-commerce, 
de acordo com o European B2C Ecommerce 
Report. 

Da mesma forma, o relatório reflete o 
aumento de 36 milhões de transações 
no último ano, sendo estas menos 
representativas para a faturação do que 
as restantes compras através do comércio 
eletrónico, onde se destacam áreas como 
lazer, transporte aéreo e hotelaria. 

Enquanto o volume de negócio das compras 
com entrega associada se eleva a 13 biliões 
de euros, observa-se também uma ligeira 
diminuição pela primeira vez nos últimos 
anos. Apesar destes dados, prevê-se um 
aumento de 3,6% de compradores online até 
2021. 

No que diz respeito à faturação, empresas 
como Amazon, AliExpress, El Corte Inglés, 
Carrefour e Ikea estão no topo do ranking 
mundial. Dentro deste grupo, a Amazon 
alcançou os 4,530 milhões de euros e o 
AliExpress 1,363 milhões de euros. 

Graças à era da digitalização, o comércio 
eletrónica continua a desenvolver-se em 
Portugal. Através desta atividade, as empresas 
oferecem aos clientes proximidade e 
imediatidade. Este avanço deve-se também ao 
crescimento da área do Marketing Digital, em 
que, pelo menos, 61% das pequenas e médias 
empresas são apoiadas por estes especialistas. 

Atualmente, a Logística apresenta sete 
desafios que necessita superar: expectativa 
do consumidor, devolução e logística inversa, 
engarrafamento nas cidades, flutuação 
sazonal, adequação ao mercado de trabalho, 
rentabilidade e eficiência operacional 
e transformação digital. Perante estas 
adversidades, algumas das tendências passarão 
por soluções de entrega flexível, microhubs 
como novo modelo de distribuição urbana, 
veículos de energia alternativa, colaboração 
entre instituições público-privadas, tecnologias 
emergentes e formação 4.0. 

O mais importante neste momento é ter 
uma visão 360º do setor, implementando 
estratégias de forma a melhorar a qualidade 
dos serviços. 

“PREVÊ-SE UM AUMENTO 
DE 3,6% DE COMPRADORES 
ONLINE ATÉ 2021”
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REDAÇÃO
SÉRGIO ABRANTES
Diretor Editorial  Distribuição Hoje
sabrantes@ife.pt 
Telf. :  210 033 829
Telemóvel :  914 112 610

PUBLICIDADE
SILVIA PRESTES 
Head of  Sales -  Publicações
sprestes@ife.pt 
Telemóvel :  916 193 896
Telf. :  210 033 836 

Outras publicações do Grupo IFE:

CONTACTOS

www.distribuicaohoje.com


