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Siga-nos nas redes sociais



4
EVENTOS

ORGANIZADOS 64
ORADORES 

PARTICIPANTES
NAS ÚLTIMAS 

4 EDIÇÕES 20K
ALCANCE DE PÚBLICO 

DA PRÓXIMA FINAL 
NO SALÃO 

EXPOMECÂNICA

16
PAINÉIS

DE TEMAS
NAS ÚLTIMAS 

QUATRO EDIÇÕES

APRESENTAÇÃO

Uma iniciativa impar no panorama da imprensa do Aftermarket em Portugal.

A quinta edição do Plateau TV assume-se uma vez mais como um importante 
Fórum de debate de temas importantes do setor.

Com esta iniciativa o Jornal das Oficinas pretende proporcionar aos participantes 
do salão expomecânica, um local de encontro, partilha e debate.  

www.plateautv.pt



a debater temas importantes
do aftermarket em Portugal

ANOS



“É uma excelente forma de 
estar presente no salão, 

quando não se tem stand 
próprio. Partilham-se 
imensas ideias neste 

espaço”

Renato Soares - Motormáquina 

“O Plateau TV 
é fantástico. 

É um prazer estar 
presente 

nesta iniciativa”

Joaquim Candeias - Bilstein

“O Plateau TV tem um 
grande potencial de 
crescimento. É uma 

ferramenta de 
dinamização para 

a expoMECÂNICA.

Amadeu Fernandes - Spanjjard

Como patrocinador do Plateau TV, a sua marca estará associada a um evento único de 
reconhecido sucesso, alcançando diretamente os 20.000 visitantes do salão.

PERIODICIDADE: Bianual
OBJETIVO: Durante três dias, partilhar com o público presente as opiniões de especialistas em áreas chave do aftermarket

PÚBLICO ALVO: Fabricantes , importadores, distribuidores e retalhistas de peças ligeiros e pesados, repintura, lubrificantes, pneus e equipa-
mentos. Oficinas de mecânica (independentes, redes oficinais e de marca) de veículos ligeiros e pesados, pneus, vidros, chapa e pintura. 

DATA DO EVENTO:  15 a 17 de Outubro de 2021
LOCAL: Exponor - Salão ExpoMECÂNICA

DISTRITO: Porto
PAÍS: Portugal

VISITANTES DO SALÃO: 20.000



4 ANOS DE DEBATES 

VEJA MAIS EM  www.plateautv.pt



CONTRAPARTIDAS DE PATROCÍNIO 2021 

CONTACTOS COMERCIAIS
DIRETOR DE PUBLICIDADE:  Mário Carmo - mario.carmo@apcomunicacao.com - 966 434 616

GESTOR DE CLIENTES:  Paulo Franco - paulo.franco@apcomunicacao.com - 968 654 949 

Contacte-nos por

MEDIA KIT

ANTES DO EVENTO

Inserção do seu logótipo em uma página de publicidade Plateau TV publicada no Jornal das Oficinas

Divulgação do seu logótipo como patrocinador através de e-news JO dedicada para 22.000 e-mails

Inserção do seu logótipo no site oficial do www.plateautv.pt

Divulgação do seu logótipo como patrocinador nas redes sociais do Jornal das Oficinas

DURANTE O EVENTO

Inserção do seu logótipo no foto painel durante o Plateau TV

Colocação de comunicação visual do seu logotipo no local no Plateau TV

Entrevista vídeo ao responsável da sua marca ou empresa

Possibilidade de utilização do stand Plateau TV para apresentação com os seus clientes

DEPOIS DO EVENTO

Inserção do seu logótipo no vídeo geral do Plateau TV

Inserção do seu logótipo nos vídeos de todas as entrevista do Plateau TV

Inserção do seu logótipo na reportagem do Plateau TV Oficinas no Jornal das Oficinas



PREÇO DO PATROCÍNIO 2021 

Um patrocínio fornece um ótimo meio de ampliar a sua vantagem competitiva, melhorando 
a imagem, prestígio e credibilidade da empresa/marca.

 Nos últimos anos, o patrocínio corporativo aos mais importantes eventos tornou-se 
o tipo de  marketing de crescimento mais rápido a nível global.

2000 €
Pagamento 60 dias antes da data do evento

Contacte-nos por

mais informações em:
www.plateautv.pt

GRANDE
VISIBILIDADE

DA SUA MARCA
NO SALÃO

EXPOMECÂNICA

PRESTÍGIO EM 
PATROCINAR UM 

EVENTO ÚNICO NO 
AFTERMARKET
EM PORTUGAL

PARCEIRO NUM 
EVENTO QUE DIVULGA 

A MELHOR
 INFORMAÇÃO

NUM SALÃO
NACIONAL

CONTACTOS COMERCIAIS
DIRETOR DE PUBLICIDADE:  Mário Carmo - mario.carmo@apcomunicacao.com - 966 434 616

GESTOR DE CLIENTES:  Paulo Franco - paulo.franco@apcomunicacao.com - 968 654 949 

MEDIA KIT



Siga-nos nas redes sociais

www.apcomunicacao.com

www.jornaldasoficinas.com | www.revistadospneus.com | www.galatop100iam.com | www.melhormecatronico.pt | www.chellengeoficinas.pt | www.plateautv.pt

Veja mais em
www.apcomunicacao.com

O maior evento da imprensa 
do Aftermarket em Portugal


