As mais importantes empresas do setor e os principais
produtos, serviços e soluções personalizados estão aqui!
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Mídia Impressa
FORMATOS PADRÃO

Mídia Digital

Perfil

Editorial

O GUIA DE FORNECEDORES & FABRICANTES da ABTCP - Associação
Brasileira Técnica de Celulose e Papel - representa um dos mais importantes
meios de veiculação de contatos de empresas, produtos e serviços do
segmento. Portanto, fornecedores interessados em vender ao setor de base
florestal - e os próprios fabricantes desta indústria - publicam seus dados no
GUIA ABTCP - mediante contrato anual de adesão.
Quem quer comprar dessas empresas da rede de relacionamento ABTCP acessa
www.guiacomprascelulosepapel.org.br para consultar gratuitamente o
mapa de fábricas e tudo que os fabricantes e fornecedores tem para oferecer em
tecnologias e inovações ao desenvolvimento desta cadeia produtiva com a
credibilidade desta publicação técnica.
Publique os dados da sua empresa de forma completa e acessível ao mercado
nacional e internacional e conquiste novos clientes para os seus negócios.
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GUIA ABTCP NA WEB

www.guiacomprascelulosepapel.org.br
Como funciona:
BUSCA DINÂMICA

Perfil

Editorial

Além da alteração no layout do sistema de busca de produtos em
destaque na homepage, recursos como “auto completar” e pesquisa por
aproximação de palavras foram implementados, com um novo algoritmo.
Desta forma, o vasto portifólio abastecido pelas empresas que realizam a
adesão conta com acessos proporcionalmente superiores.
MUITO MAIS ACESSOS!

RANKING
Na página principal é possível visualizar se a sua empresa está entre as
10 mais procuradas/consultadas nos últimos três meses. Toda a nossa
base de dados foi atualizada.
É A SUA EMPRESA EM EVIDÊNCIA!

SEO
Meta Tags foram incluídas para melhoria do SEO nas páginas dos
anunciantes.
É O GUIA ABTCP E SUA EMPRESA COM MAIS VISIBILIDADE!
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EDIÇÃO IMPRESSA

TIRAGEM

Perfil

Editorial

5 mil exemplares

CIRCULAÇÃO
ABTCP 2022 - 54º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e
Papel - 4 a 6 de outubro - São Paulo-SP

PERIODICIDADE
Anual

DADOS DE ACESSO 2021
Visitas - mais de 22 mil consultas a empresas, produtos e serviços.
Visualizações de páginas e sessões únicas - mais de 16 mil consultas a
empresas, produtos e serviços.

Gestão de acessos: Google Analytics.
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Produtores de Celulose e Papel e Fornecedores
Consulte empresas, produtos e serviços de:

AUTOMAÇÃO, CONTROLES, APARELHOS E
SERVIÇOS LABORATORIAIS.

MONTAGEM, MANUTENÇÃO E
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA E
CONSULTORIA ESPECIALIZADA.

PAPEL, CELULOSE, APARAS E
ARTEFATOS.

EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E
ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS.

PRODUTOS QUÍMICOS E AFINS.
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Adesão e Renovação

Importante: a empresa só terá sua adesão publicada nas versões online e impressa após a
realização do pagamento.

Valores: para contratar ou renovar a adesão e logotipo da sua empresa no GUIA
ABTCP DE FORNECEDORES & FABRICANTES DE CELULOSE E PAPEL, os valores
deverão ser consultados com o Relacionamento ABTCP, pois são diferenciados
para empresas Associadas e Não-Associadas e mudam, conforme a categoria
associativa da sua empresa.

Lembrete para empresas já cadastradas: mesmo que a empresa já possua cadastro no GUIA
ABTCP DE FORNECEDORES & FABRICANTES DE CELULOSE E PAPEL, o contato responsável deverá
acessar o sistema e repassar as informações para que um novo protocolo seja gerado,
confirmando o interesse pela renovação da adesão nesta nova edição. Neste caso, um novo
boleto será enviado para pagamento.

Taxa por produto: igual para todas as empresas. A adesão dá direito a selecionar
15 itens. A taxa por produto adicional é de R$ 50,00.
Gratuidade: a adesão será gratuita para EXPOSITORES ABTCP 2022 e PRODUTORES
DE CELULOSE E PAPEL que são associados à ABTCP. Os PRODUTORES DE CELULOSE
E PAPEL não-associados terão de contratar a adesão normalmente a partir deste
ano, conforme valores estabelecidos de taxas para empresas não-associadas.
O sistema de adesão para cadastro de empresas está disponível no site:
www.guiacomprascelulosepapel.org.br/adesao.

Somente novas adesões e renovações de cadastro finalizadas até 29/08/2022 serão divulgadas
na versão impressa do GUIA ABTCP 2022/2023.

Observações: A adesão da empresa é válida por 1 (um) ano a partir da data da liberação no
sistema e será publicada em uma edição impressa do GUIA; Representantes comerciais deverão
apresentar carta de autorização dos fabricantes representados - antes de efetuar a adesão e
cadastrar produtos e serviços no sistema do Guia ABTCP de Fornecedores & Fabricantes, em
respeito à legislação brasileira vigente, compreendendo o Direito de Propriedade Industrial e
Autoral, a fim de evitar futuros cancelamentos do cadastro contratado devido a possíveis
contestações de uso indevido de divulgação de Marcas ou Produtos, com consequentes
demandas judiciais de perdas e danos.
Expositores ABTCP 2022: para garantir a gratuidade da adesão, com direito a selecionar 15
produtos (publicação de press-release e logotipo são opcionais e cobrados a parte), o seu
cadastro deverá ser realizado no período de 01/08/2022 a 29/08/2022.
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MÍDIA IMPRESSA

NOVIDADE EXCLUSIVA PARA
EXPOSITORES ABTCP 2022
Guia de Fornecedores e Fabricantes de
Celulose e Papel 2022/23
Sua empresa poderá contratar a divulgação de um Press Release de até 500
caracteres (com espaço) na versão impressa do GUIA DE FORNECEDORES E
FABRICANTES DE CELULOSE E PAPEL 2022/23 para destacar suas tecnologias.

Obs.: O texto deverá conter até 500 caracteres
(com espaço) e não será permitido a divulgação
de imagem/foto. A inserção do texto será
responsabilidade da empresa.

Para divulgar seu Press Release na versão impressa do GUIA DE COMPRAS ABTCP
2022/23, sua empresa deverá estar com a adesão ativa e vigente em nosso sistema.
A inserção do texto deverá ser realizada pelo nosso sistema de adesão, e a empresa
deverá informar que é EXPOSITOR ABTCP 2022 para ter acesso a essa divulgação.
Os valores deverão ser consultados com o Relacionamento ABTCP, pois são
diferenciados para empresas Associadas e Não-Associadas e mudam, conforme a
categoria associativa da sua empresa.
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MÍDIA IMPRESSA
FORMATOS PADRÃO

Formato: 1 página

Formato: 1/2 página

Formato: 1/3 página

Dimensões (L x A): 21 x 28 cm

Dimensões (L x A): 21 x 14 cm

Dimensões (L x A): 7 x 28 cm

Formato: 1/4 página

Formato: 1/6 página

Dimensões (L x A): 21 x 7 cm

Dimensões (L x A): 7 x 9 cm

Página determinada: acréscimo de 20%

Veja as especificações técnicas
na página 11.

Página ímpar: acréscimo de 10%

Contratando a Página Determinada você define o número da página, na qual quer que seu anúncio seja publicado.
Para contratar cada anúncio, solicite os valores para milena@abtcp.org.br
Condições especiais para empresas associadas à ABTCP.
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MÍDIA IMPRESSA
Formato: Página Dupla
42 x 28 cm

Formato: Capa Folder

Capa dupla sobre a capa principal.
Formato aberto 60 x 28 cm, podendo mudar de
acordo com o número de páginas da edição.

Formato: 2ª Capa e Pág. 3
42 x 28 cm

Formato: Encarte Solto

FORMATOS
DIFERENCIADOS

Formato: Informe Publicitário
* Texto fornecido pelo cliente, com revisão e

editoração feitas pela ABTCP.
* Texto de até 3.500 caracteres com espaços,
com opção de inclusão de foto ou
imagem em alta resolução (300 dpi).
* Formato final de 1 página (texto + imagem).

* 1 página frente e verso, material fornecido
pelo cliente.
* Formato deverá ser de 20,5 x 25,5 cm.

Formato: 2ª ou 3ª Capa
21 x 28 cm

Formato: Cinta (Capa principal)
* Material fornecido pelo cliente.

Formato: 4ª Capa

Para contratar cada anúncio,
solicite os valores para
milena@abtcp.org.br.
Condições especiais para
empresas associadas à ABTCP.

Veja as especificações técnicas
na página 11.

21 x 28 cm
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MÍDIA DIGITAL
BANNERS DO SITE

Formato: Full Banner

Formato: Banner Lateral 3

Contrate por

Contrate por

1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano

1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano

Formato: Banner Lateral 1

Formato: Banner Lateral 4

Contrate por

Contrate por

1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano

1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano

Dimensões (L x A): 728 x 100 px

Dimensões (L x A): 180 x 270 px

Dimensões (L x A): 180 x 135 px

Dimensões (L x A): 180 x 135 px

Formato: Banner Lateral 2
Dimensões (L x A): 180 x 135 px
Contrate por

1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano

Veja as especificações técnicas
na página 11.
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Especificações Técnicas
MÍDIA IMPRESSA
Formato (L x A): 21 x 28 cm
Lombada: alceamento quadrado
Cores: 4 x 4 integral
Linhatura: 175 linhas por polegada
Papel Capa: Couchê Brilho 170g/m2
Papel Miolo: Couchê Fosco 90g/m2
Tipo de arquivo: PDF
Sangria: 5 mm
Modo de cor: CMYK
Resolução: 300 dpi
* Recomenda-se uma margem de segurança para informações com
mínimo de 5 mm.
* O arquivo deve acompanhar marcas de corte, sangria e registro.

A entrega do texto para a produção de Informe Publicitário
deverá ser antecipada em 10 dias à data de entrega de arquivo
digital e prova de cor, conforme tabela ao lado.
A ABTCP recomenda o envio da prova de cor para garantir a
qualidade da impressão do seu anúncio junto à gráfica. Sem a
prova de cor, a gráfica não se responsabilizará pelas variações
de cores.
Nota: A ABTCP, editora do GUIA, não é uma empresa comercial.
Portanto, os preços praticados nas veiculações de mídias são
calculados para garantir a sustentabilidade do produto.

ESPECIFICAÇÕES PARA MÍDIA DIGITAL
BANNERS DO SITE*

EDIÇÃO IMPRESSA

Formato dos arquivos – jpg. ou png.
Resolução mínima 150 dpi
Obs.: os banners são randômicos, com a possibilidade de
contratação simultânea por até 5 (cinco) empresas em cada
uma das áreas disponíveis no site.

Anúncios menores que 1 página
Contratação até 01/09/2022
Arquivo digital e prova de cor: 14/09/2022

Nota: a partir do recebimento do arquivo, o prazo de
verificação (formato e qualidade), bem como upload para o
site no sistema é de 1 a 2 dias (úteis).

DATA DE FECHAMENTO E ENTREGA DE MATERIAL*

* Valores mensais de veiculação de banners.

Anúncios de 1 página ou página dupla
Contratação até 10/09/2022
Arquivo digital e prova de cor: 14/09/2022
* Somente serão aceitos cancelamentos de veiculação de mídias, se houver uma
comunicação por escrito, até 10 dias antes do fechamento da edição.

PUBLICAÇÃO DO LOGOTIPO
Especificações para a publicação na internet e no Guia impresso.
Internet
Em *JPEG:
- Dimensão: largura mínima de 180 pixels
- Resolução: 150 dpi
- Escala de cor: RGB
Em *GIF:
- Dimensão: largura mínima de 180 pixels
Impressão
Em *JPEG:
- Dimensão: largura mínima de 7 cm
- Resolução: 300 dpi
- Escala de cor: CMYK
Em vetor: *CDR, *EPS, *PSD ou *TIFF:
- Escala de cor: CMYK
- Observação: O arquivo deverá ser convertido em curvas
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LGPD
Lei Geral de
Proteção de Dados
Pessoais

Toda empresa, ao contratar qualquer cota de patrocínio ou
veiculação de anúncio impresso ou digital disponíveis nos
MÍDIAS KITS da ABTCP, declara seu livre consentimento de
acordo e autorização de divulgação de sua imagem e/ou
logomarca nas multiplataformas de comunicação da ABTCP
em meios impresso e digital, em conformidade com a Lei
Geral de Proteção de Dados Brasileira (LGPD – Lei 13.709/18).
Ao mesmo tempo a ABTCP assegura às empresas que a
divulgação se restringirá às ﬁnalidades especíﬁcas, conforme
as mídias contratadas.
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A lista de empresas que ABTCP disponibiliza gratuitamente
online e na versão anual impressa para quem quer comprar
produtos ou contratar serviços da cadeia produtiva do
setor de base florestal.

Para assinar ou anunciar:

11 3874-2714
milena@abtcp.org.br

