
Pólos com impressão Logotipo desde 10 € Marketing • Publicidade • Serviços

Pág. 2 Mapa de Estradas, 2000 cópias distrib. no Algarve, desde 60€

Pág. 3 Esferográficas com impressão Preços desde 0,18 €

Pág. 4 Rádio + Mapa + Cartões de visita + net desde 290€   

Pág.5  Flyers, Folhetos, Cartões de visita desde 15 €

Pág.6  

Veja as n/propostas para promover + o seu negócio no Algarve 

 2014/15
Visite o site, veja mais informação, catálogos e preços,...
Escolha o meio que melhor o serve para promover a sua firma
www.amelhoropcao.com  contacte: inalves@mail.telepac.pt    

T-shirts desde 2 €               

Auto Lavagem Limpeza de interiores Faro
Esta página pode ser da sua empresa  Contacte-nos



Contacte por e-mail ou ligue 968 639 468, ou 917  29 25 76 e fale com Inácio Alves  

Visite-nos em www.amelhoropcao.com ou na R António Henrique Cabrita L2 r/c dt.º 8700-247 Olhão

Mapa de Estradas, Algarve  Road Maps
                                                          Quer  ver  o  seu  anúncio na  internet  no  ipad,  ipod,  no telemovel  ou  no PC  do escritório de graça? 

Por  apenas 60, 70 ou 80 €  tem o seu anúncio, 5x10 cms, publicado na frente ou no verso do Mapa 

Tem exclusividade no seu concelho da  publicidade na sua área de actividade (excepto restaurantes)

Tem o seu logotipo 2x1 cm na frente do mapa  assinalando a  localização da sua empresa 

Recebe 50 cópias da edição mais a oferta, se quiser,  de 100 cartões de visita e também!... 

....Como o mapa está on-line até à edição seguinte, o seu anúncio também estará disponivel numa web page nas 

primeiras páginas do Google por 45 dias!                               

Veja o Seu
Anúncio

Aqui!

Veja o SeuVeja o SeuVeja o Seu
AnúncioAnúncioAnúncio

Aqui!Aqui!Aqui!

                 Oferta 

cartões  de visita

Marketing • Publicidade • Serviços

inalves@mail.telepac.pt publicidade@amelhoropcao.com

Mapa do Algarve 67x30 cm papel couchê 2000 cópias distribuídas na Região
+ mais web page no Google + cartões de visita. Por apenas 80 ou 70 €+ IVA 

                                                                Ligue hoje mesmo! 968 639 468  

2014



Contacte por e-mail ou ligue 968 639 468, ou 917  29 25 76 e fale com Inácio Alves.
Visite-nos em www.amelhoropcao.com ou na R António Henrique Cabrita L2 r/c dt.º 8700-247 Olhão

Tenha sempre um brinde para ajudar a melhorar as vendas  

Esferográficas com impressão, Algarve 
Pens, Bolígrafos www.amelhoropcao.com

Condições de venda: 50% com a encomenda. 50% resto com a v/aprovação do layout para impressão. 

0,27€ x 500 0,22€ x 500

0,55€ x 500

Plástico

PlásticoPlástico

0,44€ x 500Plástico Metal, Gravação a LASER 1,50€ x 50

Plástico

Metal, 2,76 x 50  
Gravação a LASER

Plástico
0,20€ x 500

Preços com impressão incluida  uma cor uma face (e laser). Há que acrescentar portes e IVA  
CONJUNTO

Plástico  0,30 €x 500

Marketing • Publicidade • Serviços

     Veja em www.amelhoropcao.com outros brindes e preços para + quantidade

Marketing • Publicidade • Serviços
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Contacte por e-mail ou ligue 968 6 39 468, ou 917  29 25 76 e fale com Ináci o Alves.

Visite-nos em www.amelhoropcao.com ou na R António Henrique Cabrita L2 r/c dt.º 8700-247 Olhão

RÁDIO + MAPA + CARTÕES DE VISITA + GOOGLE 
                                                          
Campanha 90 SPOTS   ( 3 spots diários 30 dias, ou 6 p/dia x 15 dias) (spots  20”)

Custo por mês 290 € + IVA (Rádio + Mapa + Cartões + Google)

 

Tem o seu anúncio 5x8 cm publicado no verso do Mapa do Algarve (2000 cópias) 

Tem a localização da firma assinalada com o logotipo 2x1cm na frente do mapa

Tem 100 cartões de visita e...... 

.Tem o anúncio do mapa numa web page disponível no Google durante 30 a 45 dias

Marketing • Publicidade • Serviços

in lv s a el a . t
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Contacte por e-mail ou ligue 968 639 468, ou 917  29 25 76 e fale com Inácio Alves.
Visite-nos em www.amelhoropcao.com ou na R António Henrique Cabrita L2 r/c dt.º 8700-247 Olhão

Marketing • Publicidade • Serviços

Preços de ocasião Preços de ocasião Preços de ocasião 

Condições de venda: 50% com a encomenda. 50% resto com a v/aprovação do layout para impressão. 

Algarve, Business cards, Flyers, ocasion prices by internet Algarve, Business cards, Flyers, ocasion prices by internet Algarve, Business cards, Flyers, ocasion prices by internet 

Para outros trabalhos gráficos no Algarve consulte-nos! 

2014

CARTÕES DE VISITA   IMPRESSÃO DIGITAL A CORES
100 uni. - 15,00€ (frente)  -   100 uni. - 20,00€ (frente e verso)
500 uni. - 45,00€ (frente)  -   500 uni. - 60,00€ (frente e verso)

1000 uni. - 70,00€ (frente)  -   1000 uni. - 90,00€ (frente e verso)
(cartolina 250 gramas com ou sem brilho) 

1000 poderá dividir a quantidade por vários funcionários

1.000 unidades  25,00€ /  5.000 unidades  55,00€ / 10.000 unidades  150,00€ 

500 unidades  55,00€ / 1.000 unidades  95,00€/ 4.000 unidades  280,00€  

FOLHETOS A6  IMPRESSÃO A PRETO  Papel colorido - Impressão a preto  só frente

FOLHETOS A5    Papel 115 gramas - só frenteIMPRESSÃO A CORES

A estes preços há que acrescentar portes ctt + IVA taxa em vigor   

Oferta da composição para qualquer quantidade (Prazo de entrega 8 dias úteis)

Cartões de visita, Flyers Algarve   Cartões de visita, Flyers Algarve   Cartões de visita, Flyers Algarve   



Compre T-shirts agora, para semear na Primavera,

antes que a temperatura comece a subir! 

Tel 289 721 050 • Tlm  968 639 468 • inalves@mail.telepac.pt • R António Henrique Cabrita L2 r/c dt.º OLHÃO

T-shirts 2,50 € (+IVA) 135 gr brancas ou de 

cor, com impressão 1 cor (A7)   
T-shirts 2,95 € (+IVA)145/150 gr brancas ou 

de cor com impressão 1 cor,   

65/35% brancos ou de cor com 

impressão a 1 cor  ) 

só 2,50 € (x100)

Pólos 180 gr 
só 2,95 € (x100)

só 9,50 € x 30 (+IVA
Encomendas superior a 300 € +iva oferta portes em Portugal  
Pagamento com a encomenda / Prazo de entrega 5 a 10 dias 
úteis após v/aprovação de layout para impressão 

968 639 468
www.amelhoropcao.com

Algarve 
T-shirts com impressão desde 2,50 €


