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 A 4MEN É UMA PUBLICAÇÃO QUE ABORDA TEMAS LIGADOS AO UNIVERSO MASCULINO, COMO

DESPORTO, MODA, CULTURA, LIFESTYLE, CARROS E GADGETS. TEM UMA ACTUALIZAÇÃO DIÁRIA E UMA

DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE DIGITAL E GRATUITA.

 A 4MEN TEM AINDA UMA SECÇÃO EXTRA COM PERFIS, REPORTAGENS E ENTREVISTAS EXCLUSIVAS A

ALGUMAS DAS MULHERES MAIS CONHECIDAS NAS SUAS RESPETIVAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA EM

PORTUGAL E NO MUNDO.

 A 4MEN PRETENDE OCUPAR UM ESPAÇO NO MERCADO PORTUGUÊS QUE SE MANTÉM VAZIO DESDE O

ENCERRAMENTO DE VÁRIAS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS DESTE SEGMENTO.
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O PROJETO GRÁFICO DESKTOP

HOMEPAGE

CATEGORIA

ARTIGO
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O PROJETO GRÁFICO MOBILE

CATEGORIA

ARTIGO

HOMEPAGE
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AS NOSSAS SECÇÕES

Bola
Não damos notícias de última hora, nem acompanhamos os jogos em direto.  Mas 

escrevemos perfis dos jogadores que se estão a destacar em várias  modalidades, 

contar histórias de vida incríveis, falar com humor sobre os  incidentes do último fim 

de semana, entrevistar antigos jogadores e revelar  estatísticas ou pormenores que 

passaram ao lado dos adeptos. No fundo,  vamos falar de forma divertida sobre os

lados menos discutidos do desporto.

Máquinas
Nesta secção temos as grandes novidades de tudo o que tenha a ver com  

eletrónica—como carros,motas, relógios ou gadgets para homens. É uma  zona

de consumo, tudo aquilo de que falamos podeser comprado.

Cultura
Por aqui escrevemos sobre os filmes da semana, mas também sobre as  séries

mais popularesque os homens devem começar a ver. Somos um site  sobretudo

virado para a culturapop e saudosista dos anos 80 e 90.
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AS NOSSAS SECÇÕES

Lifestyle
Esta secção é alimentada diretamente pelos conteúdos da NiT. Temos as  

escapadinhas de fim de semana, hotéis, turismos rurais, restaurante novos,  etc.. 

Paralelamente, escrevemos artigos de moda e de tendência em  exclusivo para a

4MEN.

Hello, Ladies
É aqui que estão as nossas entrevistas e perfis das mulheres por quem os  homens 

mais se apaixonam. São artigos leves e engraçados, ilustrados com  galerias das

imagens mais sexy de cada uma delas—no espírito das revistas  masculinas

tradicionais.
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MULTIPLATAFORMA
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FORMATOS DISPLAY

Disponíveis os seguintes formatos standard de display:

 Mrec (desktop, mobile)

 Halfpage (desktop, mobile)

 Billboard (desktop, mobile)

 Billboard XL (desktop, mobile)

 Intro/Splash (desktop, mobile)

 Leaderboard (desktop)

 Banner Mobile
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Native Ads são conteúdos criados a pensar naquilo que o leitor quer ler ou ver em desktop e no mobile. Em conjunto com a marca, a

4MEN desenvolve conteúdos – artigos, fotos ou vídeo -, conteúdos estes que serão sempre destacados e promovidos nas nossas redes

sociais.

Nesta fase disponibilizamos as seguintes opções de artigos patrocinados:

FORMATOS BRANDED CONTENT | ARTIGOS PATROCINADOS | NATIVE ADS

ARTIGO COM FOTO

Características:

 Destaque na HP da 4MEN

 Possibilidade de integração de imagens com texto associado

 Promoção do conteúdo no facebook da 4MEN (2) e numa página MCD (1)

ARTIGO COM VIDEO

Características:

 Destaque na HP da 4MEN

 Possibilidade de integração de vídeo com texto associado

 Promoção do conteúdo no facebook da 4MEN (2) e numa página MCD (1)
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Notas:

 Outras possibilidades de integração a avaliar caso a caso

 Textos elaborados por equipa editorial após briefing do anunciante

 Produção de fotos e vídeos da responsabilidade da 4MEN (seção fotográfica e a realização do vídeo terá de ser feita na região de Lisboa)

INVESTIMENTO 

ARTIGO COM FOTO 3 500€

ARTIGO COM VIDEO 5 500€

POST COM FOTO REDES SOCIAIS* 2 500€

POST COM VIDEO REDES SOCIAIS* 4 000€

*alojamento direto

FORMATOS BRANDED CONTENT | ARTIGOS PATROCINADOS | NATIVE ADS
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Conheça os packs especiais lançamento que 

temos para si!!!



PACKS ESPECIAIS 

FORMATO IMPRESSÕES/VISUALIZAÇÕES INVESTIMENTO TOTAL

PACOTE 1
Billboard XL 100 000

2 550€
Mrec 300 000

PACOTE 2

Halfpage 200 000

5 080€Intro/Splash 80 000

Post c/foto redes sociais -

PACOTE 3

Mrec 875 000

10 010€Intro/Splash 275 000

Artigo com foto -
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a. Condições apresentadas para valor bruto negociado;

b. Os valores apresentados não são acumuláveis com outras condições especiais;

c. Aos valores apresentados, acresce IVA, impostos e taxas legais em vigor;

d. Na eventualidade da contratação ser efetuada pelo anunciante/agência sem intervenção de Central de Compras, o pagamento da campanha deve ser efetuado antecipadamente de acordo

com as Condições Gerais de Contratação de Comunicação Comercial Audiovisual (TVI) e Condições Gerais de Contratação de Comunicação Comercial da MCD;

e. A contratação de espaço será feita de acordo com as Condições Gerais de Contratação de Comunicação Comercial Audiovisual (TVI) e Condições Gerais de Contratação de Comunicação

Comercial da MCD;

f. A proposta é válida por 30 dias (de calendário), findos os quais poderá sofrer alterações, em virtude de mudanças de tabela e/ou grelha de programação. No caso de proposta de Colocação

de Produto a validade é apenas de 15 dias (de calendário);

g. As presentes condições comerciais são confidenciais destinando-se a utilização exclusiva da Agência de Comunicação/Central de Compras/Anunciante responsável pela negociação e/ou ao

Anunciante objeto das condições. A sua divulgação a terceiros não poderá em quaisquer situações ser efetuada sem prévia autorização por escrito por parte da TVI;

h. Os investimentos acordados para Colocação de Produto e Custos de Produção devem ser considerados como adicionais face aos investimentos acordados para a compra de media

convencional;

i. Os patrocinadores poderão ocupar posições preferenciais nos blocos do programa. A ocupação deste espaço será feita por ordem cronológica de receção das respetivas ordens de

publicidade, salvo se existirem taxas negociadas para a ocupação dessas posições;

j. Nos cartões de patrocínio, para além da referência à marca, descrição do produto ou serviço e contacto, podem ainda ser aceites outras menções se for feita prova de que as mesmas se

encontram registadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), como integradas no logótipo do patrocinador;

k. Todos os cartões de patrocínio têm que ser submetidos à apreciação prévia da TVI, com uma antecedência mínima de 3 dias úteis em relação à data de arranque da campanha;

l. A TVI poderá colaborar na produção dos cartões de patrocínio para emissão exclusiva nos seus canais, mediante orçamento caso a caso. As locuções dos cartões de patrocínio são feitas

pela TVI;

m. Eventuais informações relativas a resultados de media constantes nesta proposta constituem carácter informativo e não vinculativo, por parte da TVI;

n. Salvo acordo em contrário, não existe exclusividade de categoria de produto para qualquer uma das formas de contratação, nem entre elas (patrocínio e colocação de produto);

o. Relativamente às contratações de Colocação de Produto, caso sejam exibidas um número de presenças inferior ao contratado, será faturado o valor proporcional;

p. Todas as ações de Colocação de Produto referidas neste documento, foram previamente aprovadas pela Direção de Programas/Produtora. Eventuais alterações ao seu conteúdo terão de

ser novamente validadas.

q. Os investimentos realizados ao abrigo da Tabela de Colocação de Produto, Licenciamento, bem como os Custos de Produção, não serão contabilizados para o cálculo de prémios de

produção anual (“Rappel”).

OBSERVAÇÕES GERAIS




