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ABOLSAMIA MEMBRO 
DO JÚRI DO TRATOR 
DO ANO

RECONHECIMENTO

O prémio internacional Tractor of the Year® (TOTY) atribui 
anualmente quatro distinções: Trator do Ano para campo aberto, 
Melhor Utilitário, Melhor Especializado, e Melhor Design.
O júri, formado por vinte e três projetos editoriais independentes 
a nível europeu, entre os quais se encontra a revista abolsamia em 
representação de Portugal, considera um leque de parâmetros 
de avaliação que incidem sobre os principais componentes e 
especificidades de cada trator.
Ao serviço do júri pomos toda a experiência que acumulámos ao 
longo de mais de 25 anos como revista especializada em máquinas 
agrícolas. Em troca, beneficiamos de um contato estreito com as 
inovações desenvolvidas pelas marcas, o que nos permite sermos 
pioneiros na informação que transmitimos aos nossos leitores.



O NOSSO UNIVERSO
REVISTA01

TUDO SOBRE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
A cada dois meses, atualizamos as principais 
inovações apresentadas no mercado, e fazemos 
chegar a informação através de reportagens, 
provas em campo, dossiers técnicos e entrevistas.

WEBSITE03
COM MAIS DE 3.500 VISITAS/DIA
O site das máquinas agrícolas: Venda de usados, 
diretório de empresas, calendário de feiras, 
novidades do sector, estatisticas de mercado, etc.

www.abolsamia.pt

ANUÁRIO02
O GUIA DAS EMPRESAS DO SETOR  
DE MÁQUINAS AGRICOLAS
Reúne as principais empresas deste mercado, 
para ajudar os empresários agrícolas a decidirem a 
compra de equipamentos para a sua  exploração.

NEWSLETTER04
COM 13.500 SUBSCRITORES
Divulgação dos temas de edição e dos usados 
para venda.

WEBSITE

ANUÁRIO

REVISTA



PERFIL DO LEITOR

78%
22%

IDADE

OCUPAÇÃO

GÉNERO

dos nossos leitores  
tem entre 25 to 60 anos

são trabalhadores 
especializados do sector 
agrícola e profissionais 
ou representantes  
da área

70%

72%

Homens

Mulheres



A Revista abolsamia é a publicação de 
referência em Portugal  especializada em 
mecanização agrária. Desde 1993 que 
trabalhamos para tornar abolsamia numa 
ferramenta de trabalho cada vez mais 
completa para agricultores, empresários 
agrícolas, distribuidores de máquinas e 
equipamentos, técnicos e especialistas 
em produção agrícola e florestal.

REVISTA
GESTÃO DE PARQUE DE MÁQUINAS

ENTREVISTAS

PROVA DE CAMPO

OFICINA

MERCADOS

PRODUTO



1 PÁGINA 1/2 PÁGINA HORIZONTAL 1/2 PÁGINA VERTICAL RODAPÉ

edições por ano:  
março, maio,  julho, outubro e dezembro

exemplares

papel couché 90 gr
capa 200 gr com verniz

5 
PERIODICIDADE

TIRAGEM MÉDIA

FORMATO

4.000

230 mm 
297 mm

FORMATO LARG. X ALT. (mm)  PREÇO (€)

Capa 230 x 297 sob consulta

Contra-capa 230 x 297 sob consulta

Versos de capa e contra-capa 230 x 297 sob consulta

Badanas  (3 páginas) (230 x3) x 297 sob consulta

1 página 230 x 297 sob consulta

1/2 página horizontal 210 x 135 sob consulta

1/2 página vertical 110 x 285 sob consulta

Rodapé (1/4 page) 210 x 67 sob consulta

Publi-reportagem - 1 página 230 x 297 sob consulta

Preços especiais para planos anuais

REVISTA - PREÇOS



REVISTA  REGIÕES . PREÇOS

Anúncios / 1 ano

1 módulo 4,5 x 7,5 cm sob consulta

2 módulos 9,5 x 7,5 cm sob consulta

3 módulos 14,5 x 7,5 cm sob consulta

4 módulos 19,5 x 7,5 cm sob consulta

2 MÓDULOS

3 MÓDULOS

1 MÓDULO

Planos indicados para Concessionários 
de máquinas agrícolas, empresas comerciantes 
de peças e prestadores de serviços agrícolas.
Contratos anuais.



O Anuário das Máquinas Agrícolas reúne, numa 
só publicação, uma caraterização completa e 
atualizada das principais empresas deste mercado, 
para ajudar os empresários agrícolas a decidirem a 
compra de equipamentos para a sua exploração.

ÍNDICE DE CONSULTA FÁCIL
Aqui encontra as principais empresas fabricantes e 
distribuidores de máquinas e equipamentos agrícolas, bem 
como os revendedores, com indicação das marcas que 
representam e respetiva gama de produtos. 

FORMATO L X A (mm)  PREÇO (€)

Capa 165x290 sob consulta

Versos de capa c/ badana (3 págs) 320x290 sob consulta

Contra capa 165x290 sob consulta

1º Separador 150 x 290 sob consulta

Separadores 160 x 290 sob consulta

1 página 150 x 290 sob consulta

2 página 150 x 290 sob consulta

3 página 150 x 290 sob consulta

4 página 150 x 290 sob consulta

5 página 150 x 290 sob consulta

6 página 150 x 290 sob consulta

7 página 150 x 290 sob consulta

8 página 150 x 290 sob consulta

edição por ano 
distribuida em janeiro

meses 
de consulta

páginas de informação com 
a presença dos principais 
fabricantes e revendedores

1
12
+250

exemplares3.000

ANUÁRIO - PREÇOS



No site abolsamia, os utilizadores podem recolher a informação 
atualizada de que precisam para apoiar as suas decisões de 
compra e venda de máquinas: 

• COMPRA DE MÁQUINAS: uma vasta oferta de equipamentos 
para venda, anunciados por empresas identificadas no mercado. 
• DIRETÓRIO de empresas distribuidoras de equipamentos 
agrícolas e prestadores de serviços.
• NOTÍCIAS sobre produtos e tendências de mercado.

118.955
Média total de visitantes únicos/ano

1.402.410 
Média total de págs. vistas/ano

262.136
Média total de visitas/ano

00:04:04
Média total de tempo de visita

FONTE 
GOOGLE ANALYTICS  

JAN. - DEZ.. 2021

WEBSITE + de 3.500 visitas / dia

.pt

5%
Entrada

6%
Notícias

1%
Diretório

0,8%
Feiras

4%
Outros

83%
Compra de Máquinas

Marketplace



ACRESCE IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR

+ 13.500 SUBSCRITORES
- EDIÇÃO DA REVISTA
Taxa de abertura: 16,5%

- COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS
Taxa de abertura: 13,5%

- NOTÍCIÁRIO
Taxa de abertura: 14%

NEWSLETTERS
Banner no topo

BANNERS
Compra de máquinas

3.500 visitas / dia

Medidas (pixels)

Mobile Desktop

 Wide-banner 300 x 300 850 x 120

 MREC 260 x 250 260 x 250

Entrada

3.500 visitas / dia

 Topo  
(foto ou vídeo) 260 x 250 335 x 280

 Hello-bar 300 x 450
1140 x 50  

expande até 
400

Ligthbox 300 x 450 800 x 600

 MREC 260 x 250 260 x 250

 Notícias I  Feiras

3.500 visitas / dia

MREC 260 x 250 260 x 250

Wide banner 300 x 300 850 x 120

Newsletter com conteúdo 
exclusivo

largura: 600 px sob consulta

Banner no topo da newsletters

600 x 200 px sob consulta

seguidores
+ 14.500

.pt
WEBSITE - PREÇOS



DESDE

250€ 
anual

e fique com um site grátis
para a sua empresa

300€/ano
Faça um anúncio na revista e 
beneficie do preço especial

+ 70 €/ano para endereço próprio www.nome-da-empresa.com

1 ano - 420€
6 meses - 350€
3 meses - 200€

250€/ano
Faça um anúncio na revista e 
beneficie do preço especial

SERVIÇO PRÉ-PAGO SERVIÇO PRÉ-PAGO

ATÉ 40 MÁQUINAS

PLANO COMPLETO

35€ / MÊS

1 ano - 720€
6 meses - 600€
3 meses - 400€

SEM LIMITE DE MÁQUINAS

PLANO EXCELENTE

60€ / MÊS

MICROSITES 

 VENDA AS SUAS MÁQUINAS NO NOSSO SITE  

.pt


