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TABELA DE PREÇOS 2022
O grupo Diários Associados atua no DF há 62 anos como o maior grupo de comunicação do 

Centro-Oeste e se destaca pela credibilidade de seus veículos de comunicação e pela qualidade 
do conteúdo que oferece diariamente para a população.

A tabela de preços do grupo Diários Associados possui todas as informações que você precisa 
para anunciar seu produto, marca ou serviço, além de oferecer diversas soluções de mídia 
diferenciadas e sugestões de formatos mais utilizados em seus veículos de comunicação.

Esteja próximo de seu público e conquiste os resultados que deseja.

Preços válidos até fevereiro de 2023

http://www.diariosassociados.com.br/file/tabela2021/sites_portais_2021.1.pdf
http://www.diariosassociados.com.br/file/tabela2021/sites_portais_2021.1.pdf
http://www.diariosassociados.com.br/file/tabela2021/correio_braziliense_2021.6.pdf
http://www.diariosassociados.com.br/file/tabela2021/sites_portais_2021.1.pdf
http://www.diariosassociados.com.br/file/tabela2021/clube_fm_2021.1.pdf
http://www.diariosassociados.com.br/file/tabela2021/aqui_df_2021.1.pdf


O Aqui DF tem sua atuação pautada nas particularidades, cotidiano e desejos 
das pessoas das classes mais populares. O que pensam, o que gostam, suas 
características, dificuldades, enfim, tudo o que diz respeito a esse público foi 

traduzido em cada datalhe do jornal.

Com um editorial de qualidade, linguagem simples e objetiva e seções sobre 
temas que impactam diretamente o dia a dia da população, em 15 anos, o jornal 

se tornou líder absoluto entre as publicações da mesma categoria. Um mix 
de lideranças em números de leitores, afinidade com o mercado e estratégias 

promocionais que proporcionam os melhores resultados para os anunciantes do 
DF. Só quem fala a língua do povo pode fazer parte da sua vida diária.
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Empresas de varejo dos seguintes segmentos: 
alimentos e bebidas, telecomunicações, 

material de construção, educação, automotivo, 
vestuário, imobiliário, saúde, etc.

Indústria, empresas prestadoras de 
serviços, operadoras de telefonia, mercado 

financeiro, governo, etc.

Empresas cadastradas no Simples Candango 
como microempresas (ME) ou empresas 

de pequeno porte (EPP), pessoa física, 
profissionais liberais, corretores autônomos.

PEQUENO VAREJO INDÚSTRIA E SERVIÇOS (IS) OUTROS SEGMENTOS (OS)

OBSERVAÇÕES:

• As Entidades de Classe serão consideradas Outros Segmentos ou Indústria 
e Serviço de acordo com o segmento anunciante de seus associados.

INFORMAÇÕES GERAIS
SEGMENTOS ANUNCIANTES
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1 Página
(5col x 30cm)

1 Página
(5col x 30cm)

Rouba-página
(4col x 24cm)

Rouba-página
(4col x 24cm)

1/2
(5col x 15cm)

1/2
(5col x 15cm)

JORNAL 
TABLOIDE
(5COL X 30CM)

Formatos
Sugestões para melhor visibilidade/formatos 
mais utilizados.

1 col 2 col 3 col 4 col 5 col

4,6 cm 9,6 cm 14,6 cm 19,6 cm 24,6 cm

Altura: 30cm Página Dupla Central: 52cm
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ACRÉSCIMOS

Determinação de página
50% e sob consulta.

Especificação
Formato mínimo: 50 cm/col

Expressão de opinião
100% sobre o preço de Indústria 
e Serviço.

Multiplicidade de marca
15% por marca excedente.

Anúncio indeterminado Segmentos Código col x cm (colorido)

Indústria e Serviços - IS AQIS R$ 302

Outros Segmentos - OS AQOS R$ 56

Pequeno Varejo - PV AQPV R$ 30

Capa Código Preço fixo (Colorido)

Anúncio rodapé 5col x 5cm AQEN R$ 23.310

OBSERVAÇÕES:

• Anúncios menores que 1 página terão formato máximo de 4col x 19cm.
• O Aqui DF não publica editais, balanços, anúncios de missas ou fúnebres.
• Para avisos e comunicados de quaisquer segmentos, será cobrado o 

preço de Indústria e Serviço.

• O Formato mínimo para um anúncio é de 1 col x 3cm.
• Todos os anúncios são coloridos.

Anúncio formato especial/recortado
• Sob consulta

PREÇOS

Caderno Diário Código
Preço col x cm (P e B)

Dias Úteis Domingo

Editais*, Avisos, Comunicados e Balanços AQEC R$ 338 R$ 508

*Não poderão ter páginas determinadas.
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ENCARTE
Você pode fazer encartes no Aqui DF, o jornal popular líder no Distrito Federal com 

circulação em todos os dias da semana e o único que circula no final de semana. 

O Aqui DF está presente em todas as regiões do DF e á auditado pelo IVC. Garanta 

melhores resultados do seu investimento e potencialize suas ações promocionais 

com o encarte no Aqui. A solução está disponível para anunciantes do varejo que 

comercializam produtos ou serviços diretamente ao consumidor final.

Varejo Código Preço

Encarte de até 4 páginas (valor milheiro) AQEN R$ 340

Selo na capa do Aqui DF no dia do encarte 6col x 5cm ASCEN R$ 1.846

OBSERVAÇÕES:

• Serão permitidos encartes de até 4 páginas.
• Formato permitido para o encarte: largura mínima 

21cm e máxima 26cm (fechado).
• Altura mínima 25cm e máxima 30cm (fechado).
• A comercialização do encarte no Aqui DF é apenas 

para tiragem total, não sendo possível realizar 
encarte dirigido por região.

• Dias de comercialização do encarte no Aqui DF: 
segunda, terça, quarta, sexta e sábado.

• Para anunciantes considerados do varejo, será 
cobrado acréscimo de 100% sobre o preço do 
encarte, quando o material for institucional, 

ou seja, não apresentar oferta de preço/
promoção.

• A confecção do material do encarte é de 
inteira responsabilidade do anunciante.

• Deverá ser cobrada multiplicidade de marca, 
exceto quando a marca for de fornecedor e 
não ultrapassar 1/3 da marca principal.

• Todo material deve ser submetido 
previamente a aprovação. Caso isso não 
ocorra, o Aqui DF reserva-se o direito de não 
veicular a peça.

• Encartes com conteúdo institucional devem 
conter a expressão “Publicidade”.

*Preço promocional para a compra do Encarte + Selo na Capa.



PRAZOS E 
CONSIDERAÇÕES

GERAIS
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FORMATO-PADRÃO

ENCARTES

Edição de domingo e 2ª feira

Reserva sexta-feira, até as 18h

Entrega de Material Pronto sexta-feira, até as 22h

Entrega de Material a Compor sexta-feira, até as 16h

Veiculação
Reservas Entrega de material

Dia Hora Dia Hora

2ª feira 4ª feira anterior 18h 6ª feira 14h

3ª feira 5ª feira anterior 18h 2ª feira 14h

4ª feira 6ª feira anterior 18h 3ª feira 14h

6ª feira 2ª feira anterior 18h 5ª feira 14h

Sábado 2ª feira anterior 18h 6ª feira 10h

Edição de domingo e 2ª feira

Reserva dia anterior, até as 17h

Entrega de Material Pronto dia anterior, até as 22h

Entrega de Material a Compor dia anterior, até as 16h

OBSERVAÇÕES:

• Anúncios em formato especial/recortado: sob consulta.

Exclusividade de página:

• Não são aceitas reservas para a publicação de 
anúncios com exclusividade de página.

Pacotes Promocionais:
• Os pacotes promocionais do Aqui DF têm normas e 

condições específicas.
• Para mais informações, consultar nossos executivos 

de negócios.
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