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PRESENTAÇÃO
O maior evento da distribuição do Aftermarket em Portugal

A VII GALA TOP 100, organizada pelo Jornal das Oficinas, é um evento único e exclusivo no panorama do aftermarket em Portugal. O objetivo 
desta iniciativa é premiar os melhores distribuidores do ranking da Revista TOP 100, segundo critérios de avaliação elaborados pela empresa IF4.

Todos os anos premiamos as empresas que mais se evidenciam no aftermarket nacional, quer pela sua competência, quer pelo empenho dos 
profissionais que nelas trabalham.Todas merecem a nossa admiração e respeito pelo contributo positivo que dão ao desenvolvimento 

do aftermarket no nosso país.

 Para festejar o seu sucesso que organizamos a VII GALA TOP 100, considerada por muitos 
o maior evento social do setor aftermarket em Portugal.

www.galatop100.pt



ANOS

a galardoar os Distribuidores do aftermarket
 com melhor performance do mercado



“Fiquei muito surpreendido 
pela qualidade da Gala TOP 

100. O ambiente é fantástico. 
É a noite social do 

Aftermarket em Portugal”

Joaquim Candeias, Bilstein Group

“Como patrocinador, é 
um privilégio fazer parte 

da Gala TOP 100. 
Devemos dar valor a um 

evento tão exclusivo”

Nuno Durão, Pro4matic

“Esta Gala é o caminho 
certo para estar perto do 
mercado da distribuição. 

Queremos patrocinar 
eventos fortes. Este é 

um deles”

Miguel Gomes, Bahco 

Como patrocinador da Gala TOP 100, a sua marca estará associada a um evento único de 
reconhecido sucesso no Aftermarket em Portugal.

PERIODICIDADE: Anual
OBJETIVO: Galardoar os distribuidores aftermarket dos Quadros de Honra da Revista TOP 100

PÚBLICO ALVO: Diretores Gerais, Comerciais e Financeiros das maiores empresas do aftermarket
DATA DO EVENTO: 15 de Outubro de 2021

LOCAL: Quinta das Lágrimas
DISTRITO: Coimbra

PAÍS: Portugal
CONVIDADOS: 200



6 ANOS DE BONS MOMENTOS 

VEJA MAIS EM www.galatop100iam.pt



CONTRAPARTIDAS DE PATROCÍNIO 2021 

CONTACTOS COMERCIAIS
DIRETOR DE PUBLICIDADE:  Mário Carmo - mario.carmo@apcomunicacao.com - 966 434 616

GESTOR DE CLIENTES:  Paulo Franco - paulo.franco@apcomunicacao.com - 968 654 949 

Contacte-nos por

MEDIA KITVII GALA

ANTES DO EVENTO

Inserção do seu logótipo em uma página de publicidade GALA TOP100 publicada no Jornal das Oficinas

Divulgação do seu logótipo como patrocinador através de e-news JO dedicada para 22.000 e-mails

Inserção do seu logótipo no banner GALA TOP100 publicado na e-news editorial JO semanais

Inserção do seu logótipo no site oficial do www.galatop100iam.com

Divulgação do seu logótipo como patrocinador nas redes sociais do Jornal das Oficinas

DURANTE O EVENTO

Inserção do seu logótipo no convite da GALA TOP100

Inserção do seu logótipo no foto painel durante a GALA TOP100

Inserção do seu logótipo em bandeiras individuais colocadas na GALA TOP100

Colocação de comunicação visual do seu logotipo durante GALA TOP100

Entrevista vídeo ao responsável da sua marca ou empresa

Inserção do seu logótipo em todos os Troféus entregues na GALA TOP100

DEPOIS DO EVENTO

Inserção do seu logótipo no vídeo geral da GALA TOP 100

Inserção do seu logótipo nos vídeos de todas as entrevista da GALA TOP100

Inserção do seu logótipo na reportagem da GALA TOP100 publicada no Jornal das Oficinas e Revista TOP 100

Inserção do seu logótipo nas fotos partilhadas nas redes sociais e websites 



PREÇO DO PATROCÍNIO 2021 

Um patrocínio fornece um ótimo meio de ampliar a sua vantagem competitiva, melhorando 
a imagem, prestígio e credibilidade da empresa/marca.

 Nos últimos anos, o patrocínio corporativo aos mais importantes eventos tornou-se 
o tipo de  marketing de crescimento mais rápido a nível global.

2500 €
Pagamento 90 dias  antes do início da GALA TOP 100

CONTACTOS COMERCIAIS
DIRETOR DE PUBLICIDADE:  Mário Carmo - mario.carmo@apcomunicacao.com - 966 434 616

GESTOR DE CLIENTES:  Paulo Franco - paulo.franco@apcomunicacao.com - 968 654 949 

Contacte-nos por

MEDIA KIT

mais informações em:
www.galatop100iam.com

GRANDE
VISIBILIDADE

DA SUA MARCA
NO MERCADO 

AFTERMARKET
PRESTÍGIO EM 
PATROCINAR O 

MAIOR EVENTO DO 
AFTERMARKET 
EM PORTUGAL

PARCEIRO NUM 
EVENTO QUE PREMIA 

OS MELHORES
DISTRIBUIDORES

AFTERMARKET

VII GALA

VII GALA



Follow us in social media

www.apcomunicacao.com

www.jornaldasoficinas.com | www.revistadospneus.com | www.galatop100iam.com | www.melhormecatronico.pt | www.chellengeoficinas.pt | www.plateautv.pt

Veja mais em
www.apcomunicacao.com

O maior evento 
da distribuição aftermarket em Portugal


