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Enquadramento
Framework

Motor24 é uma publicação digital dedicada à mobilidade 
humana e aos veículos, tecnologias, comportamentos  
e políticas que definem a forma como ela evolui  
e influencia as nossas vidas.

Motor24 terá como missão ser um acelerador para  
o conhecimento e para uma mobilidade sustentável,  
tornando acessível a informação mais técnica; promovendo 
ações e iniciativas que contribuam para que uma mobilidade 
livre seja também uma mobilidade responsável, quer  
na utilização dos meios de transporte, quer na segurança  
a preservação da vida e do planeta.

Motor24 é também um site de emoções associadas ao  
prazer da utilização dos meios de transporte, quer no seu 
uso quotidiano ou em lazer, quer na expressão máxima da 
paixão do homem pela velocidade — o desporto automóvel.

Motor24 é por isso um site de cultura automóvel, em  
que a preservação da memória será uma ignição para  
a aventura do futuro.

Motor24 quer ser o seu companheiro de viagem de todos 
os dias na estrada, mas também no início da maior e mais 
estimulante revolução tecnológica e social que a mobilidade 
humana vive desde a democratização do automóvel, há cerca 
de um século atrás.

A condução autónoma, a conectividade, os carros elétricos,  
a segurança e a descodificação da tecnologia automóvel, 
serão temas de permanente curiosidade e inquietação.

A melhor forma de vivermos num mundo em acelerada 
mudança é conhecê-lo. Motor24 pretende ser o seu guia  
para o admirável novo mundo da mobilidade, mas também  
o seu co-piloto de todos os dias.

Motor24 is a digital publication dedicated to human mobility
and the vehicles, technologies, behaviors and policies that 
define how it evolves and influences our lives.

Motor24 will have the mission of being an accelerator for 
knowledge and sustainable mobility, making more technical 
information accessible; promoting actions and initiatives that 
contribute so that free mobility is also responsible mobility, 
both in the use of means of transport, and in safety, the 
preservation of life and the planet.

Motor24 is also a site of emotions associated with the 
pleasure of using means of transport, whether in everyday 
use or leisure, or in the maximum expression of man’s 
passion for speed - motor sports.

Motor24 is therefore an automotive culture site, where the 
preservation of memory will be an ignition for the adventure 
of the future.

Motor24 wants to be your everyday travel companion on 
the road, but also at the beginning of the biggest and most 
stimulating technological and social revolution that human 
mobility has been experiencing since the democratization of 
the automobile, about a century ago.

Autonomous driving, connectivity, electric cars, security 
and decoding of automotive technology, will be subjects of 
permanent curiosity and restlessness.

The best way to live in a rapidly changing world is to get 
to know it. Motor24 aims to be your guide to the brave new 
world of mobility, but also your everyday co-driver.
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FORMATOS/FORMATS HOME SECÇÃO ROS

Pré-Roll em CPV --- ---  0,05 € 

Pré-Roll Interactivo em CPV --- --- 0,06€

Mid-Roll em CPV --- --- 0,035€

Sticky in content VCPV 0,12€ 0,12€ 0,12€

FORMATOS/FORMATS HOME SECÇÃO ROS

Post Roll em CPM --- --- 100 €

Incontent em CPM --- ---  220 € 

Spot TV em CPM 125€ 125€ 125€

Vídeo Wall CPM 300€ 300€ 300€

Formatos
Formats

DESKTOP

PLAYER VÍDEO

3 3 

FORMATOS/FORMATS HOME SECÇÃO ROS

M-rec (300x250)  115 €  115 €  95 € 

M-rec Vídeo (16:9)  150 €  150 €  124 € 

M-rec Expansível (300x250 > 600x500)  150 €  150 €  124 € 

Half Page (300x600)  160 €  160 €  140 € 

Half Page Expansível (300x600)  208 €  208 €  182 € 

Half Page Vídeo (300x600)  208 €  208 €  182 € 

Layer (600x500)  175 €  175 €  175 € 

Interstitial (800x600)  220 €  220 €  220 € 

Pushdown (1090x100 > 1090x300)  200 € 200 € 200 €

Ticker Expansível (1090x75 > 1090x300)  230 €  230 €  230 € 

Topo Expansível (1090x75 > 1090x300)  190 €  190 €  190 € 

Takeover (Skin + M-rec HP) (160x600 + 160x600  
+ 1024x120 + 320x50 e 729x90 + 300x250)

 275 € --- ---

FORMATOS/FORMATS HOME SECÇÃO ROS

M-rec + Layer (300x250 e 600x500)  220 € --- ---

Superboard (1090x200) 180 € 180 € 170 €

Splash (1024x600)  220 €  220 €  220 € 

Window Splash  230 €  230 €  230 €

Flip Ad (1024x600)  220 €  220 €  220 €

Half Page Side Kick (300x600 > 600x600)  200 €  200 €  200 €

M-rec Side Kick (300x250 > 600x500)  160 €  160 €  160 €

Native Ad in News Middle 3.000 € --- ---

Native Ad Premium 4.500 € --- ---

Native Ad Vídeo In News Middle 8.000 € --- ---

Native Ad in Related 1.500 € --- ---

Segmentos de device, Segmentos de comportamento, geo-targeting, horários, dias, outros/ Device segments, 
segments of geo-targeting, behavior, schedule, days, others

 +15%  +15%  +15% 

Vídeos e expansíveis/ Videos and expandable  +30%  +30%  +30% 
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FORMATOS/FORMATS HOME SECÇÃO ROS

M-rec (300x250)  115 €  115 €  95 € 

M-rec Vídeo (16:9)  150 €  150 €  124 € 

Half Page (300x600)  160 €  160 €  140 € 

Half Page Vídeo (300x600)  208 €  208 €  182 € 

Superboard (320x100)  180 €  180 €  170 € 

Splash (640x480 - 480x640)  220 €  220 €  220 € 

Pushdown (320x100 > 320x300)  200 €  200 €  200 € 

Ticker Expansível (320x75 > 320x300)  230 €  230 €  230 € 

Topo Expansível (320x75 > 320x300)  200 €  200 €  200 € 

Flip Ad (640x480 - 480x640)  220 €  220 €  200 € 

Incontent (vídeo 16:9) --- ---  220 € 

FORMATOS/FORMATS HOME SECÇÃO ROS

M-rec (300x250)  115 €  115 €  95 € 

M-rec Vídeo (16:9)  150 €  150 €  124 € 

Half Page (300x600)  160 €  160 €  140 € 

Half Page Vídeo (300x600)  208 €  208 €  182 € 

Superboard (728x150)  180 €  180 €  170 € 

Splash (768x1024 - 1024x768)  220 €  220 €  220 € 

Pushdown (728x150 > 728x300)  200 €  200 €  200 € 

Ticker Expansível (728x75 > 720x300)  230 €  230 €  230 € 

Topo Expansível (728x75 > 728x300)  230 €  200 €  200 € 

Flip Ad (768x1024 - 1024x768)  230 €  220 €  200 € 

Incontent (vídeo 16:9) --- ---  220 € 

SMARTPHONE TABLET

Formatos
Formats

4 4 

Segmentos de device, Segmentos de comportamento, geo-targeting, horários, dias, outros/ Device segments, segments of 
geo-targeting, behavior, schedule, days, others

 +15%  +15%  +15% 

Vídeos e expansíveis/ Videos and expandable  +30%  +30%  +30% 
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Contactos
Contacts
LISBOA
Rua Tomás da Fonseca, Torre E, Piso 5,
1600-209 Lisboa
Tel: +351 213 187 476
Fax: +351 213 187 508/10
publicidadesul@globalmediagroup.pt

PORTO
Rua Gonçalo Cristóvão, 195
4049-011 Porto
Tel: +351 222 096 147/05
Fax: +351 222 096 156
publicidadenorte@globalmediagroup.pt
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