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Porquê a Hotelaria & Saúde?

A Hotelaria & Saúde procura perspetivar a gestão hoteleira em unidades de saúde, como 
uma oportunidade de criação de valor e de melhoria da qualidade nos cuidados de saúde 
públicos, privados e do setor social.

Surge de uma parceria entre a Engenho e Média, Grupo Publindústria, e a 
APHH – Associação Portuguesa de Hotelaria Hospitalar e tem por objectivo impulsionar a 
partilha de conhecimento e a divulgação de boas práticas entre os diversos profissionais da 
área hoteleira na saúde, apresentando soluções e instrumentos eficientes e inovadores.

Preenche uma lacuna no segmento da gestão hoteleira 
em cuidados de saúde.
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Perfil do leitor

Os leitores da Hotelaria & Saúde são quadros médios e superiores que assumem responsabi-
lidades na hotelaria em unidades que incluam cuidados de saúde:
– Administradores
– Engenheiros
– Gestores

Nos seguintes setores:
– Hospitais públicos e privados
– Serviços sociais
– Unidades de cuidados continuados
– Residências sénior, lares e casas de saúde
– Termas e SPA Médicos
– Administração pública e empresas do setor, entre outros

A distribuição é essencialmente por correio e em eventos profissionais do setor. A parceria 
com a APHH garante a distribuição gratuita a todos os seus associados.

Tiragem
3000 exemplares
Número de leitores estimados: 12 000
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Espaços informativos

Anunciar o produto não é suficiente. 

É necessário informar sobre as suas 
características e as melhores práticas 
para a sua aplicação ou utilização.

Nesse sentido, a Hotelaria & Saúde 
disponibiliza também aos seus 
anunciantes espaços de informação e 
formação:

– Notícias
– Artigos técnicos
– Artigos de opinião

Os textos informativos/formativos 
não têm caráter publicitário e serão 
publicados após revisão e aprovação 
pela redacção e/ou direção editorial.

Espaços publicitários Preço (€)

Capa dupla (desdobrável) 
410 x 297 mm

€ 2000

Contra capa 
210 x 297 mm

€ 1300

Verso da capa
210 x 297 mm

€ 1095

Verso da contra capa
210 x 297 mm

€ 1060

Capa integrada
210 x 225 mm

€ 1500

Página dupla
420 x 297 mm

€ 1450

Página
210 x 297 mm

€ 900

1/2 Página vertical
105 x 297 mm

€ 500

1/2 Página horizontal
210 x 145 mm

€ 500

1/4 Página
110 x 145 mm

€ 300

Rodapé
210 x 70 mm

€ 300

Encarte até 15 g
> 15 g

€ 890 
sujeito a orçamento
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Plano editorial

Temas:

– Alimentação, Nutrição e Dietética 
– Higiene e Limpeza 
– Resíduos Hospitalares
– Tratamento de Roupa
– Segurança e Vigilância 
– Gestão de Espaços Comuns
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– Concessões de Explorações Comerciais
– Gestão da Frota Automóvel
– Recursos Humanos
– Logística
– Ajudas Técnicas
entre outros...

Edição Semestre Fecho Saída Eventos*

15 janeiro / junho 24 abril 8 maio

Portugal Social (FIL); 
Jornadas da 

Associação Portuguesa 
de Hotelaria Hospitalar

16 julho / dezembro 1 outubro 15 outubro a definir
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*Eventos nos quais a H&S será distribuída aos participantes/visitantes. Os eventos são organizados por entidades alheias à revista, 
pelo que eventuais alterações de data ou anulação dos mesmos, não são da responsabilidade da revista ou da editora. Por interesse 
editorial, os temas podem sofrer alterações.
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Pode optar pela homepage ou por uma categoria específica. 

Categorias:
Alimentação, Higiene e Limpeza, Resíduos Hospitalares, Tratamento de Roupa, 
Segurança e Vigilância, Gestão, Números Publicados.

Site Banner Topo
no topo das páginas

Dimensão: 750x145 px
Rotativo: €150/mês

Exclusivo: €290/mês

Site Banner Lateral 1
1.º banner lateral

Dimensão: 320x250 px
Rotativo: €65/mês

Exclusivo: €100/mês

Site Banner Lateral 2
2.º, 3.º ou 4.º banner lateral

Dimensão: 320x250 px
Rotativo: €52/mês
Exclusivo: €80/mês

—  Ao subscrever um plano de publicidade online, tem que optar pela homepage ou por uma categoria.
—  Rotativo, significa que a sua publicidade vai alternando aleatorimente com a de outra entidade, 

apenas mais uma, no espaço que escolheu, enquanto durar a campanha.
—  Exclusivo, significa que a sua publicidade é a única no espaço que escolheu, enquanto durar a 

campanha.
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Campanhas de publicidade nas newsletters da Hotelaria & Saúde.

A Hotelaria & Saúde. envia periodicamente newsletters, com informações relevantes, para 
os utilizadores que as subscreveram a partir do site.
A nossa base de dados não incorpora contactos que não sejam os da Hotelaria & Saúde.

Não compramos bases de dados. 
O nosso público alvo é profissional no setor da revista.

Newsletter Hotelaria & Saúde
Envio para 7880 contactos

Conteúdo: Seleção de notícias sobre engenharia e gestão do ambiente

Periodicidade: Dia 1 e dia 15 de cada mês ou dia útil seguinte

Dimensão: 600x100 px
Preço: €90/edição



Contactos

Marketing e Publicidade

Daniel Soares
E-mail d.soares@engenhoemedia.pt

Manuel Tato
E-mail m.tato@engenhoemedia.pt

Administração e Edição

Engenho e Média, Lda.
Grupo Publindústria

Rua de Santos Pousada, 441, Sala 110
4000-486 Porto – Portugal

Tel. +351 225 899 625

www.hotelariaesaude.pt

Porquê a Hotelaria & Saúde?

Perfil do leitor e distribuição

Espaços e preços

Espaços informativos

Plano editorial

Publicidade no Site

Publicidade na Newsletter

Contactos

MEDIA KIT 2019


