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Prezados (as),

O Anuário da ABRASEM tem como objetivo reunir e divulgar dados estatísticos e
informações técnicas do Setor de Sementes Brasileiro. Com uma tiragem de 5.000
exemplares/ano, tem a sua distribuição destinada a um variado grupo de
interessados como engenheiros agrônomos e técnicos, produtores de sementes,
obtentores, pesquisadores, professores, sindicatos rurais, revendas de insumos,
funcionários de órgãos reguladores e legisladores. Dessa forma, constitui‐se em
importante e tradicional veículo para a divulgação da sua Empresa.

Em anexo, encaminhamos proposta de patrocínio para o ANUÁRIO ABRASEM
2016, que traz maiores informações sobre os formatos, valores e contatos.

Não perca esta oportunidade de apoiar mais esta iniciativa do Sistema
ABRASEM.





 
 


 


 


 


 


 


 


Prezados (as), 


 


 O Anuário da ABRASEM - Associação Brasileira de Sementes e 


Mudas tem como objetivo reunir e divulgar dados estatísticos e informações 


técnicas do Setor de Sementes Brasileiro. Com uma tiragem de 5.000 


exemplares/ano, tem a sua distribuição destinada a um variado grupo de 


interessados como engenheiros agrônomos e técnicos, produtores de 


sementes, obtentores, pesquisadores, professores, sindicatos rurais, 


revendas de insumos, funcionários de órgãos reguladores e legisladores. 


 Constitui-se em importante e tradicional veículo para a divulgação da 


sua Empresa. Não perca esta oportunidade de apoiar mais esta iniciativa do 


Sistema ABRASEM. A publicação do anuário deverá ocorrer em 


fevereiro/2017. 


 Desde já antecipamos os nossos agradecimentos e informamos, 


abaixo, as condições para o seu investimento. 


 


 


Atenciosamente, 


 


 


JOSÉ AMÉRICO PIERRE RODRIGUES 


Presidente 
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Formatos e Valores para 2016  


 Inserção unitária: 


 


FORMATO VALORES EM REAIS 


Página Dupla 20.000,00 


4º capa 15.000,00 


2ª. capa 15.000,00 


3º capa 12.000,00 


Uma página 10.000,00 


Meia página 6.000,00 


Rodapé | 1/3 de página 4.000,00 


Orelha | 1/3 de página 4.000,00 


 


 


 


CONTATO ABRASEM: 


 


Vanessa Medeiros 


Tel.: |61| 3226 9022 


E-mail: vanessa@abrasem.com.br  


 


Mariana Barreto  


Tel.: |61| 3226 9022  


E-mail: mariana@abrasem.com.br  
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Informações relevantes 


 


Os anúncios sempre serão posicionados nas páginas impares, salvo casos em que 


o cliente opte pela página par. Os arquivos devem estar em .pdf ou .jpg com no mínimo 


300 dpi de resolução. 


Adicionar 0,3 cm de sangria nas margens de corte. Essa área é destinada a garantir 


que o conteúdo presente nas margens de segurança seja impresso se houver variação do 


corte da revista, evitando o aparecimento de faixas brancas. Qualquer conteúdo que não 


possa ser cortado deve estar no mínimo a 0,5 cm da borda de corte. 


Ressalta-se que o Anuário tem lombada quadrada e devido a isso, deve-se manter 


uma margem de segurança para textos e imagens de no mínimo 1,0 cm. Assim, não corre 


o risco dos textos e imagens ficarem muito juntos a lombada, dificultando a legibilidade. 
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