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01 alguns dos nossos clientes



02 apresentação

Estimado Franchisador:

Vimos por este meio apresentar as novas tarifas de preços para publicidade no nosso portal 
Bestfranchising.

Bestfranchising convertiu-se numa das principais páginas de referência no sector. O seu 
posicionamento web relativamente às consultas relativas a (NOME MARCA + 
FRANCHISING) faz com que o número de visitas ao nosso portal aumente cada dia.

A qualidade dos nossos contactos, graças ao nosso posicionamento web e envio de  
Newsletter a Universidades, Escolas de Negócios, Empresários e Inversores, possibilitam-
lhes o acesso a contactos importantes que certamente irão converter-se em futuros 
franchisados, aumentando a expansão e os negócios da sua marca.

Em anexo poderá encontrar as tabelas de preços de publicidade, com ofertas interessantes 
para a sua marca.

A equipa do bestfranchising está à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida.

Cumprimentos

Direcção Bestfranchising
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03 pacotes de publicidade

Pack MEDIUM
Ficha Técnica completa da marca

Destaque na 1ª página 

Ficha Franchise Magazine 

Mailing exclusivo marca 

Publicação de notícias

1 ano

3 meses

1 ano

2 envíos

Ilimitadas durante o contrato

590 €590 €590 €
OFERTAOFERTAOFERTA

Pack MAXI
Ficha Técnica completa da marca

Destaque na 1ª página 

Destaque pesquisa 

Destaque ranking 

Mailing exclusivo marca

Banner rotativo home page 

Publicação de notícias

1 ano

3 meses

1 ano

3 meses

2 envíos

2 meses

Ilimitadas durante o contrato

850 €850 €850 €
OFERTAOFERTAOFERTA

Ficha Técnica completa da marca

Mailing exclusivo marca

Publicação de notícias

Pack MINI
6 meses

1 envio

Ilimitadas durante o contrato

275 €275 €275 €
OFERTAOFERTAOFERTA

Ficha Técnica completa da marca

Logotipo rotativo em Boletim Semanal 
(enviado a uma base dados de 14.000 contactos)

Mailing exclusivo marca

Publicação de notícias

Pack STANDARD
1 ano

3 meses

1 envio

Ilimitadas durante o contrato

400 €400 €400 €
OFERTAOFERTAOFERTA
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Pack SUPERIOR

Ficha Técnica completa da marca

Destaque na 1ª página

Ficha Franchise Magazine  

Destaque pesquisa 

Destaque ranking 

Mailing exclusivo marca

Banner rotativo home page 

Publicação de notícias

1 ano

6 meses

1 ano

1 ano

6 meses

3 envíos

6 meses

Ilimitadas durante o contrato

1.200 €1.200 €1.200 €OFERTAOFERTAOFERTA

Pack PREMIUM

Ficha Técnica completa da marca

Destaque na 1ª página

Ficha Franchise Magazine  

Destaque pesquisa 

Destaque ranking 

Mailing à base datos contactos

Banner rotativo home page 

Publicação de notícias

1 ano

1 ano

1 ano

1 ano

1 ano

1 ano

1 ano

Ilimitadas durante o contrato

2.000 €2.000 €2.000 €OFERTAOFERTAOFERTA
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04 tarifas de publicidade

DESCRIPCIÓN PRECIO

FICHA TÉCNICA 

FRANCHISE MAGAZINE (capa de revista electrónica da sua marca)

DESTAQUE PESQUISA

350 € /ano

250 € /ano

450 € /ano

DESTAQUE RANKING

MAILING EXCLUSIVO MARCA 

DESTAQUE 1ª PÁGINA 

BANNER ROTATIVO NA HOME PAGE

100 €/mês

250 €/envío

200€ /mês

250 €/mês

LOGOTIPO FIXO NA HOME PAGE (situado entre a Franchise Magazine)      150 €/mês

LOGOTIPO ROTATIVO NO BOLETIM SEMANAL 75 €/mês

BANNER FIXO NA HOME PAGE 300 €/mês
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05 outros serviços 

Nota: Estes serviços são sob consulta

Bestfranchising Consulting
Consultoria em franchising 

Consultoria jurídica

Assesoria na criação de novo franchising Elaboração de banner ou Mailing da Marca

Estudos de viabilidade Traduções 
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06 especificações técnicas

BANNERS
A seguir indicamos os requisitos e características técnicas que deve cumprir o arquivo com a 
imagem do banner:

 · As dimensões do banner deverão ser:
  - 502 pixels de comprimento
  - 70 pixels de altura

 · Os tipos de arquivos permitidos são:
  · GIF
  · GIF animado
  · JPG / JPEG
  · PNG

 · Nao são permitidos banners en SWF (Flash)

 · O tamanho máximo do arquivonão deve ultrapassar os 100 Kb.

Podem também solicitar-nos o desenho do banner. Este serviço tem um custo que poderá 
consultar na nossa tabela de serviços.

MAILING EXCLUSIVO MARCA
O arquivo de imagem para o mailing deve cumprir  com os seguintes requisitos:

 · As dimensões máximas da image deverão ser:
  - 690 pixels de comprimento
  - 1.000 pixels de altura

 · Os tipos de arquivo permitidos são:
  · GIF
  · JPG / JPEG
  · PNG

 · O tamanho máximo do arquivo não deve ultrapassar os 150 Kb.
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