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Hardcover

Início de 2016

230 (largura) x 297 (altura) mm

Mate 350 grs

Couché mate 90 grs

Edição limitada com encadernação em capa dura

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Distribuição Gratuita

Envio Directo

Anuário online

20.000 exemplares com o Jornal de Negócios 

500 maiores Empresas

Faculdades de Direito

Sociedades Advogados

Meios Institucionais

Disponível em www.in-lex.pt

EDIÇÕES E DIVULGAÇÃO

Edições

Divulgação

Impressa, Harcover, Anuário Online, ePaper

Campanha de Imprensa, Internet, E-mailing
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FORMATOS DE PARTICIPAÇÃO

 O Anuário In-Lex, o directório líder na pesquisa e divulgação do sector das Socieda-

des de Advogados em Portugal, resulta de uma parceria entre o Jornal de Negócios 

e a In-Lex, Marketing e Publicidade. 

Em 2016, lança a sua 11ª edição, que estará disponível em versão impressa 

(distribuição gratuita com o Negócios no início de 2016) e Online. Vai ainda contar 

com uma edição Hardcover (distribuição limitada), edição ePaper e uma forte 

campanha de divulgação do lançamento. 

Ao longo de 10 edições o In-Lex já apresentou, ao mundo empresarial e académico, 

mais de 340 Sociedades de 43 localidades. E muitas repetiram, perfazendo um total 

de 1.355 participações. Conheça em detalhe o projecto In-Lex e não perca a oportu-

nidade de participar na 11ª Edição do directório de referência em Portugal.

Página Dupla Página SimplesNível 4

Nível 2 Nível 1

Nível 3

Meia Página Página Parcial

2 pág.

1/2 pág.

1 pág.

1/4 pág.

www.in-lex.pt

Imagem institucional

Sociedade de Advogados

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Quisque non tortor. Phasellus 
nulla metus, eleifend et, 
hendrerit at, convallis 
fermentum, est. Donec vel 
ipsum. Mauris ullamcorper odio 
non libero dapibus consectetuer. 
Sed ut lacus. Sed in tellus eu 
purus hendrerit accumsan. Morbi 
malesuada quam a risus. Quisque 
auctor. Donec nec neque sed 
eros venenatis iaculis. Class 
aptent taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Cras 
lobortis, neque eu porttitor 
molestie, magna nulla 
condimentum mauris, ac facilisis 
dui enim ac turpis. Aenean leo 
nisl, consequat eu, interdum et, 
iaculis sit amet, odio. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Fusce enim augue, 
luctus vitae, aliquet in, dictum id, 
massa. Phasellus iaculis iaculis 
mauris. Vivamus viverra. Donec 
tempor. Aenean hendrerit 
laoreet leo.
Nulla facilisi. Integer sit amet elit 
eget nulla luctus pretium. 

Suspendisse at tellus. Nullam in 
nisl. Curabitur dolor metus, 
fringilla a, fringilla eget, 
scelerisque ut, quam. Nullam eu 
felis. Sed in nibh vitae turpis 
fermentum pellentesque. Mauris 
posuere condimentum nunc. 
Nulla eleifend interdum risus. 
Donec blandit tellus eget ante. 
Curabitur in augue. Sed est 
tortor, tincidunt quis, tristique 
eget, ultrices vitae, metus. Morbi 
consectetuer, eros id semper 
tempor, ipsum velit sodales velit, 
sit amet convallis urna nunc 
luctus risus. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Etiam tellus mi, 
mattis id, accumsan adipiscing, 
consectetuer non, massa. Nullam 
id nibh facilisis nisi mollis lacinia. 
Vestibulum vel lorem eget diam 
faucibus bibendum. Cras 
vestibulum. Vestibulum purus 
quam, venenatis blandit, 
interdum aliquam, ultricies et, 
tortor. Duis ac leo et mauris 
sodales lacinia.
Nulla facilisi. Integer sit amet elit 
eget nulla luctus pretium. 
Suspendisse at tellus. Nullam in 

nisl. Curabitur dolor metus, 
fringilla a, fringilla eget, 
scelerisque ut, quam. Nullam eu 
felis. Sed in nibh vitae turpis 
fermentum pellentesque. Mauris 
posuere condimentum nunc. 
Nulla eleifend interdum risus. 
Donec blandit tellus eget ante. 
Curabitur in augue. Sed est 
tortor, tincidunt quis, tristique 
eget, ultrices vitae, metus. Morbi 
consectetuer, eros id semper 
tempor, ipsum velit sodales velit, 
sit amet convallis urna nunc 
luctus risus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Quisque non tortor. Phasellus 
nulla metus, eleifend et, 
hendrerit at, convallis 
fermentum, est. Donec vel 
ipsum. Mauris ullamcorper odio 
non libero dapibus consectetuer. 
Sed ut lacus. Sed in tellus eu 
purus hendrerit accumsan. Morbi 
malesuada quam a risus. Quisque 
auctor. Donec nec neque sed 
eros venenatis iaculis. Class 
aptent taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Cras 

lobortis, neque eu porttitor 
molestie, magna nulla 
condimentum mauris, ac facilisis 
dui enim ac turpis. Aenean leo 
nisl, consequat eu, interdum et, 
iaculis sit amet, odio. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Fusce enim augue, 
luctus vitae, aliquet in, dictum id, 
massa. Phasellus iaculis iaculis 
mauris. Vivamus viverra. Donec 
tempor. Aenean hendrerit 
laoreet leo.
Nulla facilisi. Integer sit amet elit 
eget nulla luctus pretium. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Quisque non tortor. Phasellus 
nulla metus, eleifend et, hendrerit 
at, convallis fermentum, est. 
Donec vel ipsum. Mauris 
ullamcorper odio non libero 
dapibus consectetuer. Sed ut 
lacus. Sed in tellus eu purus 
hendrerit accumsan. Morbi 
malesuada quam a risus. Quisque 
auctor. Donec nec neque sed eros 
venenatis iaculis. nisl. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Quisque non tortor. Phasellus 
nulla metus, eleifend et, 
hendrerit at, convallis 
fermentum, est. Donec vel 
ipsum. Mauris ullamcorper odio 
non libero dapibus consectetuer. 
Sed ut lacus. Sed in tellus eu 
purus hendrerit accumsan. Morbi 
malesuada quam a risus. Quisque 
auctor. Donec nec neque sed 
eros venenatis iaculis. Class 
aptent taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Cras 
lobortis, neque eu porttitor 
molestie, magna nulla 
condimentum mauris, ac facilisis 
dui enim ac turpis. Aenean leo 
nisl, consequat eu, interdum et, 
iaculis sit amet, odio. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Fusce enim augue, 
luctus vitae, aliquet in, dictum id, 
massa. Phasellus iaculis iaculis 
mauris. Vivamus viverra. Donec 
tempor. Aenean hendrerit 
laoreet leo.
Nulla facilisi. Integer sit amet elit 
eget nulla luctus pretium. 

Suspendisse at tellus. Nullam in 
nisl. Curabitur dolor metus, 
fringilla a, fringilla eget, 
scelerisque ut, quam. Nullam eu 
felis. Sed in nibh vitae turpis 
fermentum pellentesque. Mauris 
posuere condimentum nunc. 
Nulla eleifend interdum risus. 
Donec blandit tellus eget ante. 
Curabitur in augue. Sed est 
tortor, tincidunt quis, tristique 
eget, ultrices vitae, metus. Morbi 
consectetuer, eros id semper 
tempor, ipsum velit sodales velit, 
sit amet convallis urna nunc 
luctus risus. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Etiam tellus mi, 
mattis id, accumsan adipiscing, 
consectetuer non, massa. Nullam 
id nibh facilisis nisi mollis lacinia. 
Vestibulum vel lorem eget diam 
faucibus bibendum. Cras 
vestibulum. Vestibulum purus 
quam, venenatis blandit, 
interdum aliquam, ultricies et, 
tortor. Duis ac leo et mauris 
sodales lacinia.
Nulla facilisi. Integer sit amet elit 
eget nulla luctus pretium. 
Suspendisse at tellus. Nullam in 

nisl. Curabitur dolor metus, 
fringilla a, fringilla eget, 
scelerisque ut, quam. Nullam eu 
felis. Sed in nibh vitae turpis 
fermentum pellentesque. Mauris 
posuere condimentum nunc. 
Nulla eleifend interdum risus. 
Donec blandit tellus eget ante. 
Curabitur in augue. Sed est 
tortor, tincidunt quis, tristique 
eget, ultrices vitae, metus. Morbi 
consectetuer, eros id semper 
tempor, ipsum velit sodales velit, 
sit amet convallis urna nunc 
luctus risus. 



Porquê Participar

CHEGAMOS AOS PRINCIPAIS DECISORES
Distribuição gratuita de 20.000 exemplares com o Jornal de Negócios e versão Online

Envio directo aos departamentos jurídicos das 500 maiores empresas em Portugal

Envio directo a todas as Faculdades de Direito do país, Sociedades de Advogados e Meios Institucionais

Edição Hardcover  com distribuição exclusiva para Sociedades de Advogados e Parceiros

Edição ePaper – disponível no sítio da In-Lex (Pc, tablet e mobile)

DIVULGAMOS O PROJECTO DE UMA FORMA CONSISTENTE 
Através de vários meios de comunicação: Imprensa, internet, motores de busca e e-mailings

A REFERÊNCIA EM REPRESENTATIVIDADE, 
QUALIDADE E INOVAÇÃO: 10 EDIÇÕES EM NÚMEROS

 PARTICIPAÇÕES1.355
 PÁGINAS IMPRESSAS1.728

* Sociedades que participaram em pelo menos uma edição
Dados referentes ao período de 2006 a 2015 (dados online desde 2007).

 PAGE VIEWS ONLINE1.860.000
COBERTURA NACIONAL 2006-2015

 SOCIEDADES APRESENTADAS*341

CONSTRUÍMOS UMA FORTE LIGAÇÃO AO MUNDO ACADÉMICO
In-Lex Student’s Guide: Guia Online dirigido aos estudantes de Direito

Participação In-Lex nos JobShops das Faculdades de Direito

TEMOS UMA EDIÇÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA PARTICIPANTES
Que permite uma informação sempre actualizada e de fácil acesso, com opção de pesquisa avançada

Que permite a publicação de conteúdos exclusivos sobre as Sociedades (CV dos Sócios)

Sociedades em Números: módulo com informação quantitativa sobre a equipa das Sociedades

Primeiros resultados nos principais motores de busca (ex. palavra-chave “Sociedades de Advogados”)

Um veículo de excelência para o contacto directo com a sua Sociedade

SOMOS PARCEIROS DO SECTOR
Nas áreas de Comunicação e Divulgação

Informação noticiosa - Jornal de Negócios com o Caderno Lex

Patrocinadores de eventos do sector (ex. Rock’n’Law, ASAP, It4Legal)



Preços com desconto Até 16 de Novembro 2015 200€ 600€ 1850€ 2984€ 

Imagem institucional (Página par)

Fotogra�a / Apresentação da Sociedade (Texto)

Logótipo; Nome da Sociedade

Contacto Escritório Principal (Morada, Telf., Fax, E-mail, Site)

Contacto Outros Escritórios (Morada, Telf., Fax)

Ano de Constituição

Nome dos Sócios

Idiomas

Áreas - Opção A (Listagem)

Áreas - Opção B (Preferênciais + Listagem)

Nº Total de Advogados 

Nº de Consultores; Nº de Outros Colaboradores

Nº de Sócios; Nº de Estagiários

Associações / Organizações / Networks

Publicações; Conferências / Colóquios

Ligações Universitárias

Cargos na Ordem dos Advogados

Acções de Responsabilidade Social

Nº de Exemplares (Normal / Hardcover)

Presença Online (“Sociedade em Números”+ “ePaper”)

Student’s Guide (Guia Online)

Conteúdos exclusivos Online – CV Sócios

CONTEÚDOS E PREÇOS POR FORMATO

Espaço disponível 1/4 pág. 1/2 pág. 1 pág. 2 pág.

De 17 a 23 de Novembro 2015Preços sem desconto 

% de desconto 

I.V.A. não incluído 

 * Promoção de 10% exclusiva para o formato de página dupla

210€ 632€ 1948€ 3316€ 

DESCONTO

10%
nas inscrições até16 de Novembro 

ATÉ

Página
Dupla

Página
Simples

Meia
Página

Página
Parcial

máx. 10máx. 5

3+12+1 10+25+1

10%5% * 



1

2

3

Preencher o pedido de inscrição online, disponível no sítio 
www.in-lex.pt, como Participante 2015 ou Novo Participante.

As inscrições realizadas até 16 de Novembro de 2015 bene�ciarão 
de um desconto de 10% (exclusivo para o formato de página 
dupla) e de 5% (para os formatos de página simples, meia e parcial).

As inscrições terminam a 23 de Novembro de 2015.

* Os Participantes 2015 terão apenas que actualizar os respectivos dados.

Após efectuada a inscrição online, proceder ao preenchimento da 

�cha de conteúdos que lhe será enviada por e-mail pela In-Lex.

Devolver a �cha de conteúdos preenchida* até 01 de Dezembro 

de 2015.

Após a recepção de toda a informação pela In-Lex, será enviada 

uma maqueta �nal para aprovação da Sociedade.

Como Participar

Como alternativa, poderá contactar a In-Lex 

www.in-lex.pt

Fax
Telemóvel

210 192 698
919 453 320

E-mail
Telefone

geral@in-lex.pt
213 885 213

Rua Actor Isidoro, 28 - 3º Dto.
1900-019 Lisboa


