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Apresentação Temas

O “Guia de Assistência a Veículos Elétricos” pretende 
esclarecer todas as dúvidas sobre a tecnologia utilizada 
nestes veículos e desmistificar o veículo elétrico e os 
receios que gera aos profissionais da reparação automóvel 
quando chega à oficina.

Perante esta nova realidade, as oficinas têm de 
mentalizar-se que o modelo de negócio está a mudar, 
devendo antecipar-se ao que está a chegar. Simultanea-
mente têm de apostar na formação e equipamentos 
específicos.

A reparação de um veículo elétrico, apesar de mais simples, 
exige maior qualificação do operador. Preparar as oficinas 
para o potencial negócio que está a nascer e que se baseia 
na assistência a veículos elétricos, reparação de baterias, 
verificação e substituição de módulos, são os objetivos 
deste Guia.

Impacto do veículo elétrico no negócio das oficinas

Características técnicas do veículo híbrido e elétrico

Baterias de veículos elétricos (constituição e funcionamento)

Formação do operador

Utilização de equipamento de proteção individual

Equipamentos e ferramentas especiais

Sistema de alta e de baixa tensão

Economia Circular e o seu impacto no Sector

Postos de carregamento rápidos  

Travagem regenerativa (o que é e como funciona)  

Os acidentes com a eletricidade 

O veículo elétrico continua a aumentar vendas, com a 
maioria dos fabricantes a apresentarem cada vez mais 
versões elétricas dos seus modelos. 

Ao longo de 11 edições impressas do Jornal das 
Oficinas, em parceria com a ATEC, teremos um tema 
específico em cada edição que fará chegar informação 
muito relevante às oficinas.
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CAMPANHA ANUAL POWER ON

SEJA PATROCINADOR
DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021

11 artigos da campanha POWER ON publicado 
mensalmente no Jornal da Oficinas

11 artigos da campanha publicado 
 na secção POWER ON no site jornaldaoficinas.com

11 newsletters direcionadas
sobre a campanha POWER ON

1 artigo POWER ON sobre a 
opinião dos patrocinadores

11
EDIÇÕES

IMPRESSAS

1
ARTIGO

DE OPINIÃO

11
WEB

ONLINE

11
E-NEWS

PATROCÍNIO
2000 € - Pago na totalidade

230€ - Pago mensalmente x 11
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JORNAL DAS OFICINAS IMPRESSO

website - seção  POWER ON E-News POWER ON

DISPOSIÇÃO DOS FORMATOS 
DE PATROCÍNIO POWER ON
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JORNAL DAS OFICINAS DIGITAL
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01 02 03 
INFO

PORQUÊ PATROCINAR O POWER ON?

O Power On “Guia de Assistência a Veículos 
Elétricos” é um excelente meio para as marcas 
darem a conhecer os seus produtos e soluções 
junto dos clientes. É uma oportunidade única 
que não pode ser desperdiçada, porque este 
Guia vai ser lido e arquivado pelos leitores do 
Jornal das Oficinas e também ficará on-line no 
site www.jornaldasoficinas.com

JORNAL DAS OFICINAS IMPRESSO
10.000 EXEMPLARES
 ALCANCE MENSAL 

JORNAL DAS OFICINAS DIGITAL
77.000 VISUALIZAÇÕES
ALCANCE MENSAL  

PARTILHA NAS REDES SOCIAIS

E-NEWS JORNAL DAS OFICINAS
22.000 EMAILS
ALCANCE MENSAL 

QUAL O RETORNO DO POWER ON?

Patrocinar o Power On “Guia de Assistência a 
Veículos Elétricos” significa estar ao lado das 
oficinas do futuro. As marcas e empresas 
associadas a este Guia transmitem uma 
imagem de vanguarda, inovação e confiança 
no futuro da reparação automóvel. Deste 
modo aumentam a notoriedade junto do seu 
público alvo e afirmam-se como fornecedores 
de soluções para as oficinas de sucesso.

QUAL O ALCANCE DO A POWER ON?

A publicação do “Guia de Assistência a Veículos 
Elétricos”, em formato papel e digital, 
permite um grande alcance de visualizações. 
Conforme indicado abaixo, são 10.000 
exemplares do Jornal das Oficinas impresso e 
77.000 visualizações mensais do site, a que 
acresce 22.000 e-news dedicadas aos diversos 
temas abordados neste “Guia de Assistência a 
Veículos Elétricos”

E-NEWS

CONTACTOS
AP COMUNICAÇÃO
Mário Carmo - Dir. Comercial - mario.carmo@apcomunicacao.com
Paulo Franco - Gestor de Cliente - paulo.franco@apcomunicacao.com

www.apcomunicacao.com - www.jornaldasoficinas.com - www.atec.pt
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