JORNAL DO CRCSC
Tabela de Preços para Publicidade Ano 2016
O Jornal do CRCSC, editado pelo Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC),
tem uma tiragem de 23.700 exemplares e periodicidade bimestral. O informativo, com 16 páginas/cor
em papel couchê, tamanho 24X33 é entregue gratuitamente a todos os profissionais da contabilidade
de Santa Catarina com registro ativo no CRCSC.
Enviado às Universidades (para integrar o acervo das suas bibliotecas), aos membros do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), à Bancada Parlamentar Catarinense e aos representantes de órgãos
públicos, como Secretaria de Fazenda e Tribunal de Contas do Estado.
Aceita apenas anúncios no formato rodapé, publicando no máximo nove anúncios por edição. Não são
comercializados espaços na capa e na página central. O anúncio deve ser compatível com os
interesses da classe contábil, respeitados os preceitos éticos gerais e profissionais.
Não estão inclusos nos preços taxas e comissões de agências publicitárias. Não é de responsabilidade
do CRCSC o repasse de tais comissões e estas deverão ser acertadas entre as agências e as
empresas anunciantes das matérias.
O índice de reajuste será anual de acordo com o INPC (IBGE) ou índice governamental que
eventualmente o substitua.
PREÇO 2016 (Anúncio rodapé 21 cm X 5 cm) ........................................... R$ 1.712,02 (POR
EDIÇÃO).
Desconto: em contrato para anúncios periódicos poderão ser concedidos descontos, limitados a seis
parcelas, da seguinte forma:




Contrato de Publicidade de um anúncio de quatro edições consecutivas ........... 5% de
desconto.
Contrato de Publicidade de um anúncio de cinco edições consecutivas ............ 10% de
desconto.
Contrato de Publicidade de um anúncio de seis edições consecutivas ............. 15% de
desconto.

Ressalta-se que a publicação do anúncio está condicionada à análise prévia do Presidente do
CRCSC.
O Jornal do CRCSC sempre é publicado no final dos meses pares (fevereiro, abril, junho, agosto,
outubro, dezembro), sendo que o anúncio deve ser encaminhado pelo cliente ao CRCSC até o dia 10
do referido mês.
O pagamento será feito por intermédio de boleto bancário, com vencimento no dia dez dos meses de
março, maio, julho, setembro, novembro e janeiro.

Florianópolis, 08 de janeiro de 2016.

______________________________
Contador Marcello Alexandre Seemann
Presidente do CRCSC

