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Apresentação Temas

Atravessamos momentos sem igual na história moderna 
do planeta. O setor automóvel não consegue ser alheio a 
tudo isto e o aftermarket apesar de ter mostrado no 
passado grande resiliência às crises, também sofrerá 
fortemente com esta. É por isso mesmo que criámos o 
Programa VISU (do Latim, Visio, em português Visão)

O Programa VISU compromete-se a ser um ativo obser-
vatório dos factos mais relevantes que vão acontecendo ao 
longo de 2021 e, que impactem diretamente nos negócios 
dos distribuidores de peças e oficinas auto. 

Acreditamos que 2021 será um ano com muitos desafios e 
que o nosso sector necessitará de referências de suporte 
para os conseguir ultrapassar. 
Como sempre, o JO tem procurado ser um parceiro junto 
dos players do sector e ter um papel também social junto 
dos mesmos. O Programa VISU, será seguramente uma 
referência de qualidade no suporte ao nosso sector. 

Projeção 2021 do Aftermarket em Portugal

Programas de Apoio que venham a ser definidos para o Sector

Desenvolvimento do negócio retalho de peças na EU e em Portugal

Desenvolvimento do negócio oficinas auto na EU e em Portugal

Novos modelos de negócio que surgiram na era Covid

Os novos regulamentos da União Europeia que impactam o Sector

As novas necessidades na Gestão de Pessoas em Fadiga Pandémica

Economia Circular e o seu impacto no Sector

A digitalização dos negócios e o seu impacto nos modelos de negócio 

As necessidades de transformação das equipas para o novo normal

Preparar as empresas para a retoma económica

O nosso sector necessita de ter ao longo de 2021, um 
registo atual, rigoroso e muito dirigido às suas neces-
sidades, que vão ser muitas. 

Ao longo das 11 edições impressas do Jornal das 
Oficinas em parceria com a acm, teremos um tema 
específico em cada edição que fará chegar informação 
muito relevante aos players do sector.
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CAMPANHA ANUAL VISU AFTERMARKET

SEJA PATROCINADOR
DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021

11 artigos da campanha VISU publicado 
mensalmente no Jornal da Oficinas

11 artigos da campanha publicado 
 na secção VISU no site jornaldaoficinas.com

11 newsletters direcionadas
sobre a campanha VISU

1 artigo VISU sobre a opinião dos 
patrocinadores

11
EDIÇÕES

IMPRESSAS

1
ARTIGO

DE OPINIÃO

11
WEB

ONLINE

11
E-NEWS

PATROCÍNIO
2000 € - Pago na totalidade

230€ - Pago mensalmente x 11
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JORNAL DAS OFICINAS IMPRESSO

website - seção  VISU E-News VISU

DISPOSIÇÃO DOS FORMATOS 
DE PATROCÍNIO VISU AFTERMARKET

LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO

JORNAL DAS OFICINAS DIGITAL

LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO
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01 02 03 
INFO

PORQUÊ PATROCINAR A VISU ?

O VISU é um excelente meio para as 
marcas darem a conhecer os seus 
produtos e soluções junto dos clientes. É 
uma oportunidade única que não pode ser 
desperdiçada, porque este trabalho vai ser 
lido e arquivado pelos leitores do Jornal 
das Oficinas e também ficará on-line no 
site www.jornaldasoficinas.com

JORNAL DAS OFICINAS IMPRESSO
10.000 EXEMPLARES
 ALCANCE MENSAL 

JORNAL DAS OFICINAS DIGITAL
77.000 VISUALIZAÇÕES
ALCANCE MENSAL  

PARTILHA NAS REDES SOCIAIS

E-NEWS JORNAL DAS OFICINAS
22.000 EMAILS
ALCANCE MENSAL 

QUAL O RETORNO DA VISU ?

Patrocinar o VISU significa estar a 
acompanhar as tendências de um 
mercado dinâmico e em transformação. As 
marcas e empresas associadas a este 
trabalho transmitem uma imagem de 
vanguarda, inovação e confiança no futuro 
do aftermarket. Deste modo aumentam a 
notoriedade junto do seu público alvo e 
afirmam-se como fornecedores de 
soluções para as empresas do setor.

QUAL O ALCANCE DA VISU ?

A publicação do VISU, em formato papel 
e digital, permite um grande alcance de 
visualizações. Conforme indicado abaixo, 
são 10.000 exemplares do Jornal das 
Oficinas impresso e 77.000 visual-
izações mensais do site, a que acresce 
22.000 e-news dedicadas aos diversos 
temas abordados neste trabalho de 
antevisão do negócio pós-venda na 
atualidade e no futuro.

E-NEWS

CONTACTOS
AP COMUNICAÇÃO
Mário Carmo - Dir. Comercial - mario.carmo@apcomunicacao.com
Paulo Franco - Gestor de Cliente - paulo.franco@apcomunicacao.com

www.apcomunicacao.com - www.jornaldasoficinas.com - www.acmpt.com
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