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CONTEXTO

Em Agosto de 2004, surgiu o primeiro suplemento 
comercial da FACIM, com destaque para temas sobre a 
Feira, seus principais parceiros e objectivos comerciais. 

Mais tarde em 2011, surgiu a primeira revista da 
FACIM, estreitando a colaboração entre a empresas 
PUBLICUS e o IPEX. A revista teve um grande enfoque 
sobre as perspectivas económicas do país, numa fase 
em que Moçambique atraia investimento estrangeiro 
para a implementação dos grandes projectos mineiros.

Este ano, mais uma vez a PUBLICUS, uma empresa 
vocacionada para Relações Públicas junta-se a APIEX 
para ajudar a instituição a promover os seus produtos 
e serviços, tão bem como de seus parceiros e clientes, 
objectivando maior impacto na promoção da sua marca, 
durante a maior feira internacional do país. 

MISSÃO

A Revista Oficial - Edição Especial para a 57ª Edição 
da FACIM é um veículo de informação voltado à 
disseminação de publireportagens, publicidade, 
artigos, entrevistas e outros temas de interesse 
mercadológico a nível nacional. 

A selecção e divulgação das matérias baseia-se em 
critérios de originalidade, qualidade e criatividade. 
Os textos serão, em geral, resultantes de pesquisas 
e entrevistas, apresentados em uma linguagem 
acessível a diversos públicos, na tentativa de trazer 
novas contribuições para o debate de assuntos 
contemporâneos  na área Económica, Financeira e 
Social. 

A sua missão é a de ser uma referência na divulgação 
de informação, de forma permanente e concisa, 
dentro da actualidade, a nível nacional e internacional. 

OBJECTIVOS INSTITUCIONAIS

A  Revista Oficial - Edição Especial para a 57ª Edição 
da FACIM  é especialmente destinada às empresas 
que operam na área de Economia e Finanças, quer 
seja no sector público ou privado, no âmbito nacional 
ou internacional, empresários e empreendedores, e 
diversos profissionais de empresas públicas e privadas 
e de organizações não governamentais, consultores, e 
outros públicos de interesse. 

Para que todas as matérias sejam acessíveis a todos os 
leitores, será adoptada a utilização de uma linguagem e 
apresentação adequada, onde a clareza e concisão no 
desenvolvimento das ideias são fundamentais.

Cientes da importância de uma informação clara e 
objectiva para aos participantes sobre horários da 
exposição e eventos paralelos será dedicada uma 
página da revista para o programa do evento.

A  Revista Oficial - Edição Especial para a 57ª Edição da 
FACIM tem uma periodicidade anual e é de distribuição 
gratuíta no recinto da FACIM e mais nas delegações do 
APIEX em todo país. 
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DISTRIBUIÇÃO 

A  Revista Oficial - Edição Especial para a 57ª Edição 
da FACIM terá pela primeira vez uma versão digital 
e imprensa. Será distribuída amplamente nacional e 
internacional. A sua versão impressa estará disponível 
no recinto da FACIM durante a feira e mais tarde 
em todas as delegações da APIEX presentes a nível 
nacional. 

BENEFÍCIOS PARA 
O EXPOSITOR 

Acreditamos que a FACIM é muito mais que uma 
exposição, é uma oportunidade comercial, onde 
cada expositor terá a oportunidade de consolidar as 
suas relações comerciais e ampliar a sua carteira de 
clientes. Para isso, é necessário que os expositores 
para além de uma boa comunicação visual feita para 
decorar, chamar a atenção e caracterizar sua empresa, 
criem um planeamento de divulgação para trazer mais 
resultados, propor experiências, e, acima de tudo, 
aproximação e conexão com os seus clientes. 

A Revista Oficial - Edição Especial para a 57ª Edição 
da FACIM oferece um conjunto de opções para que o 
expositor possa dar visibilidade tanto ao seu projecto 
como a sua marca através das publireportagens, 
publicidade, artigos de opinião e entrevistas. 

PÚBLICO ALVO

Esta revista é destinada a todos aqueles que 
tenham interesse em assuntos Económicos e 
Financeiros, quer sejam do sector privado, estatal ou 
informal, empresários, empreendedores, estudantes, 
investidores, sociedade civil e imprensa nacional e 
internacional.

PERIODICIDADE ANUAL

DATA DA PUBLICAÇÃO
29 de Agosto de 2022

DADOS TÉCNICOS DA REVISTA
Formato ao Corte: 210 X 297 mm 
Miolo: Couché mate 150 gr
Capa: Couché 300 gr
Impressão: Quadricromia 
Tiragem: 2.500 exemplares

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
100% na adjudicação

ARTES FINAIS
As artes nais deverão ser entregues com 10 dias de 
antecedência à data da publicação, nos seguintes 
formatos: TIFF, EPS, JPEG, PDF, em CMYK, com 
resolução de 300 dpi e margem de corte (bleed) de 
3 mm. 
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TABELA

Contra-capa
210mmx297mm

Interior contra-capa
210mmx297mm

Interior capa
210mmx297mm

Página dupla
420mmx297mm

Página simples
210mmx297mm

1/2 Página dupla superior
420mm x148mm

110.000 MT

1/3Página alto
85mm x 297mm

Página simples
210mmx297mm

1/2Página superior
210mm x 148mm

95.000 MT 85.000 MT92.000 MT

Dupla
150.000 MT

1ª página ímpar 
83.000 MT

2ª página ímpar 
78.000 MT

3ª página ímpar 
75.000 MT

Ímpar
42.000 MT

Par
35.000 MT 

Ímpar
65.000 MT

Par
60.000 MT

Ímpar
65.000 MT

Par
55.000 MT
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A PUBLICUS

A PUBLICUS é uma empresa inovadora e dinâmica, 
orientada para Relações Públicas, que surge no 
mercado moçambicano, para apoiar as empresas a 
construírem e formarem uma reputação positiva, 
através do uso de ferramentas eficazes de 
comunicação, aplicadas no relacionamento com os 
diversos públicos, com os quais interage.

Fundada em Moçambique, em 2009, a PUBLICUS 
propõe-se a identificar soluções específicas para 
cada cliente, fundamentadas num modelo holístico 
de gestão, onde a comunicação terá um papel 
de mediador entre a realidade das empresas e a 
subjectividade do meio social.

Nos últimos anos, a PUBLICUS especializou-se 
em matérias de Comunicação e Relações Públicas 
nos sectores de Agricultura, Energia, e Turismo, 
Telecomunicações, Saúde, Educação, criando um 
diferencial no mercado, através do uso de uma 
metodologia própria, de pesquisa e co-criação, que 
possibilitam a transformação através da comunicação.

A nossa equipa de trabalho é composta por vários 
profissionais da área de Comunicação Social, Design 

Gráfico, Marketing e Gestão de Empresas. Alguns 
destes trabalham em regime integral e outros como 
freelancers.

Para garantirmos a qualidade de trabalho, que 
prestamos a cada um dos nossos clientes, escolhemos 
diversificar os nossos fornecedores de comunicação. 
Optamos ainda por ampliar a consultoria de trabalho 
para áreas interdisciplinares, que sumariamente 
apoiam na redefinição estratégica da comunicação 
nas empresas.
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Contacto:
Iva Garrido - Mídia
Email: ivasheilagarrido@outlook.com 
Cell: +258 86 895 9926
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