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Orientações para a inserção de Anúncio  

Trata-se de uma primeira edição de nossa Revista Digital EMPREENDENDO da TCS MARKA, com distribuição virtual 
livre e sem custo, através de download em formato PDF em nosso site, com materiais e anúncios diversos focado no 
público em geral inclusive empreendedores, profissionais diversos e pessoas em geral, objetivando abordar temas 
variados e dicas sobre empreendedorismo, marketing digital, gestão do negócio, relacionamento com o cliente e 
correlatos, além de assuntos pessoais como saúde, qualidade de vida, lazer, entre outros. Serão inseridos textos, artigos 
ou ainda entrevistas sobre os temas citados (os temas exatos estão em fase de definição), e neste primeiro (e, segunda 
edição – se houver), contaremos com espaços para divulgação de produtos e serviços de nossos amigos e 
parceiros, sem qualquer custo.  

É nosso intensão oferecer conteúdo, dicas, utilidade pública e afins, e com isso divulgar o nosso trabalho, e igualmente, 
estamos abrindo espaço para os nossos clientes, parceiros e amigos. "No momento importante que vivemos, pensamos 
que o principal agora é nos unir e ajudar-nos uns aos outros, da forma que pudermos, e aqui, nós achamos esta forma. 

Como faço para participar?  

A inclusão do anúncio será realizada conforme o atendimento das solicitações abaixo. Por favor, leia atentamente os 
tópicos descritos. O seu consentimento contempla todas as informações aqui inseridas.  

1. Enviar para o nosso email estas páginas rubricadas e inclusive assinado no campo referente ao Termo de 
Consentimento e Responsabilidade (ver tópico). Este é a sua inscrição e igualmente importante, para nos 
assegurar que concorda e se responsabiliza pelas informações que nos enviar.  

2. Encaminhar também por email e no prazo informado no site, o material completo que contemple as informações 
descritas no item “Que informações devo enviar”, aquelas que serão inseridas em formatos pré-montados para o 
seu anúncio. Desta forma, devem atender criteriosamente as devidas solicitações de envio, pois a edição completa 
do material será realizada internamente, e não contaremos com ajuda ou profissionais externos para isso. Assim, 
é importante você encaminhar tudo, conforme os formatos indicados bem como informações completas, caso 
contrário, não poderemos inserir, devido a demanda de trabalho.   Após a montagem do anúncio, 
encaminharemos por email para a sua conferência e aprovação, antes de publicação oficial.  

3. Preferencialmente - não é obrigatório- indique um CUPOM PROMOCIONAL, que poderá ser um desconto, um 
brinde ou qualquer promoção que julgar interessante para aquele leitor que comprar com você. Esta é uma forma 
de estimularmos os leitores a te contatar, além de ser um atrativo para divulgarmos para mais e mais pessoas. O 
respectivo cupom seguirá um código padrão “#EMPREENDENDO”, onde o leitor deverá informar quando realizar 
uma compra do seu produto/serviço. O cupom deverá ter um prazo de validade de no mínimo 60 dias a contar 
da publicação da Revista uma vez que a mesma ficará disponível para acesso no mínimo por este período – ver 
data nos tópicos abaixo.  

4. IMPORTANTE: este anúncio não será cobrado, nem gera qualquer tipo de custo para o parceiro que 
anunciar. O seu único compromisso além de cumprir com os itens aqui descritos, é colaborar com a divulgação 
do referido material, depois de pronto e publicado, espalhando o link da revista para seus contatos, redes sociais 
e canais que desejar. O seu contato certamente já conhece o seu trabalho, mas pode não conhecer o trabalho dos 
demais. E pode ser, que o contato de outro parceiro, possa se interessar pelo seu produto/serviço. Pensamos 
então que essa é a forma de ajudarmos uns aos outros. 

IMPORTANTE: não divulgue o convite recebido, pois não se trata de conteúdo aberto. É apenas para você 
cliente, parceiro e amigo da TCS Marka ou os amigos que participaram do evento EMPREENDA RÁPIDO NO 
SEBRAE de 10 a 14 de agosto de 2020. Temos espaços limitados para inserções, e deixamos claro que não 
serão aceitos qualquer diferente de quem se destina o convite.  

Quais as informações devo enviar? 

Todas as informações encaminhadas, serão inseridas em um dos modelos pré montados de anúncios que 
temos, encaixados em uma ou meia página no tamanho padrão deste material e assim que concluído, 
será encaminhado para sua análise e aprovação, antes da inserção oficial. Vamos a elas: 
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(modelos meramente ilustrativos) 

 
 

 

1. Banner – imagem* formato JPG ou PNG de até 300kb – 

medida 145 x 55 mm em boa resolução. O mesmo pode 

conter o nome referência (empresa, produto) ou frase 

de uma linha, sem qualquer tipo de outras informações 

para evitar artes poluídas. 

2. Logotipo do seu negócio e o nome completo, mesmo 

que esteja escrito no mesmo.  

3. 3 (três) fotos* formato JPG ou PNG de até 300kb cada, 

medida livre (observando o enquadramento em círculos 

ou quadrados) e boa resolução. 

4. Texto livre corrido de até 500 caracteres. Obs. Os textos 

serão inserido exatamente como encaminhado no email 

e não será editados por nós, portanto é importante 

verificar ortografia e gramática, concordâncias, bem 

como as devidas informações, antes do envio. 

5. Dados completos para contato, contendo e se houver 

site, email, telefones, whatsapp ou telegram, facebook, 

instagram, twitter. 

6. QRCode formato JPG – no objetivo de facilitar o acesso 

a revista e inclusive para que o leitor acesse facilmente 

o seu negócio. Todos os anúncios deverão ter seu 

QRCode. Assim, quando verificado pelo celular com 

aplicativo de reconhecimento, o leitor já será 

direcionado ao seu negócio, se clicar. Importante: o 

QRcode deve dar acesso apenas para o seu site/loja 

virtual ou rede social facebook ou instagram. Teste 

o mesmo antes de nos enviar.  

7. Cupom Promocional (conforme referência anterior) 

* ATENÇÃO: As imagens enviadas devem ser de sua propriedade 

ou com direito autoral de utilização livre, não devendo ser 

imagens copiadas aleatoriamente da internet de pessoas ou 

empresas, sem prévia autorização, e é de inteira 

responsabilidade do parceiro anunciante.  

Posso enviar meu anúncio integralmente já montado? 

Sim, se ele contempla o conteúdo aqui mencionado, 

incluindo o tamanho do texto, banner superior, QRcode e 

segue o layout similar ao apresentado, você pode nos enviar 

em formato JPG – tamanho máximo 500kb medida A5. Para 

mantermos a qualidade do nosso material, faremos prévia 

aprovação. 

 

 
 

 
 

 

 

1

2

3

4

5

6

7 



    

  

 
Orientações para inserção de anúncio sem custo em nosso material 
Termo de Consentimento e Responsabilidade sobre o Anúncio 
 

 

TCS MARKA Orientações e Termo de Consentimento  
Anúncio Revista digital - rev 00 de 20 de agosto de 2020 

Página 3 de 3 
 

 

 

Termo de Consentimento e Responsabilidade sobre o Anúncio 

Estou ciente e faço valer todas as informações encaminhadas em meu nome para o email tcs_marka@treicons.com.br 
com o único objetivo de inserção em anúncio solidário, sem custo, na Edição 1 – Ano 1 da Revista Digital 
Empreendendo, de propriedade da TCS Marka.  

As imagens que encaminhei juntamente no email são de propriedade própria ou adquiridas e contam com o devido 
direito autoral de utilização livre, e não foram copiadas de internet, empresas ou qualquer outro canal de propriedade 
terceira. É de minha inteira e total responsabilidade.  

Estou ciente que este material não tem prazo de validade, tempo determinado de circulação ou qualquer prazo para 
ser retirado do ar, eliminado, destruído, uma vez que trata-se de conteúdos diversos de orientação profissional ou 
pessoal, prestação de serviços ou utilidade pública e, ficando disponível para download por tempo indeterminado, 
assim como poderá circular livremente quando o usuário faz o download e pode distribuir, compartilhar, postar sem o 
nosso referido controle, e por assim ser, não poderá ser retirado do ar sob qualquer alegação dos anunciantes, uma 
vez que seu respectivo anuncio fora aprovado pelo mesmo antes de publicação oficial. Estou igualmente ciente que o 
anúncio, após publicado e anteriormente aprovado, não poderá ser alterado, reeditado, excluído, modificado, 
bloqueado, ocultado, uma vez que já estará no ar e distribuído. 

O material é integralmente elaborado e publicado pela TCS MARKA, assim como é de sua exclusiva propriedade e será 
propagado através do nosso site. Os anúncios são originários de uma parceria na referida edição, sem qualquer custo 
pré ou pós, independente de seus resultados e circulação, e desta forma não gerarão qualquer tipo de honorário ao 
anunciante. Trata-se de uma campanha colaborativa.  

Não estou autorizado a divulgar apenas parte do material, inclusive apenas a página do meu anuncio, em divulgações 
de qualquer espécie. Ele foi elaborado solidariamente para utilização conjunta e exclusiva e deverá ser distribuído 
apenas na sua integralidade. O objetivo é divulgarmos todos em conjunto. 

Todo o controle, bem como critérios para download do material é de única e exclusiva responsabilidade da TCS MARKA. 
A data de publicação oficial não está estipulada, mas pré programada para ocorrer entre os dias 10 a 20 de setembro 
de 2020, podendo haver qualquer alteração e será comunicada previamente aos participantes. 

E assim, dou ciência neste termo, bem como nas páginas anteriores, onde constam as Orientações Gerais – rev 00 de 
20 de agosto de 2020.  

 

Mogi das Cruzes, 20 de agosto de 2020 

 

_________________________________________________ 
Assinatura do Anunciante Responsável  

Assinar conforme consta registrada em cartório 
 
 

Preencher dados abaixo 
  

Empresa  

CNPJ  

Nome do responsável  

CPF e RG  

Email  

Telefone e Whatapp  

Endereço Completo  

 


