
O SEU PORTAL DE EMPRESAS DE LEILÕES



Centro de
Leilões

Centro de Leilões é  uma plataforma
eletrónica que agrega um conjunto de
empresas da atividade leiloeira, a nível
nacional e internacional. 

Esta plataforma foi desenvolvida
especificamente para o mercado de leilões
profissionais, com ampla experiência no
setor, permitindo criar um vínculo entre
compradores, leiloeiras e empresas que
pretendem vender os seus ativos.

O Portal Centro de Leilões pretende
estimular o desenvolvimento da sua
atividade leiloeira, oferecendo serviços que
o permitirão potenciar o seu negócio.



O SEU PORTAL 
DE EMPRESAS DE LEILÕES
Um link entre Leiloeiros,  Compradores e Fornecedores de Serviços Associados

Empresas/Casas
de Leilões

Fornecedores de
Serviços

Associados

Vendedores



Acesso rápido, fácil e transparente a todos
os leilões que ocorrem a nível nacional (e
alguns a nível internacional),
proporcionando informação fidedigna e
atualizada sobre leiloeiras que publicitam
eventos de forma recorrente.

Acesso a informação útil sobre o setor de
leilões em Portugal, oportunidades,
vantagens e metodologias de
participação.

Porquê

participar?



Porquê

participar?

Acesso a estratégias de mercado e
oportunidades complementares ao setor
através de ferramentas de TI que
potenciam o crescimento do seu negócio
no setor.

Acesso a experiência e conhecimento no
mercado.



Porquê

participar?

Acesso a bases de dados segmentadas
por tipologia de empresa:

Bens Industriais;
Bens Imobiliários;
Veículos;
Máquinas;
Equipamentos de TI;
Arte.



Serviços

Presença no Portal Centro de Leilões

Promoções de Casas de Leilões

- Banners;
- Reportagens;
- Presença em leilões de destaque;
- Diretório de Leiloeiras;
- Descontos com fornecedores de serviços
associados.
 

- Newsletters semanais;
- Redes Sociais;
- Eventos;
- Mídia associada.



Pacotes de 
Serviços

Disponíveis 

Divulgação Individual

Pacote Ouro

Pacote Premium



Divulgação Individual da oportunidade no
website, redes sociais e bases de dados

de contacto do Centro de Leilões.

Valor por Divulgação*
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*Possibilidade de inscrição da empresa no diretório de
Leiloeiras do Centro de Leilões, com informação detalhada

sobre a empresa, serviços associados e respetivos contactos.

Incluindo:
- Logótipo

- Link externo para o
site da Leiloeira

- Caracterização do
perfil da empresa

participante
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o Registo da oportunidade no
site do Centro de Leilões*

Registo no Diretório 
de Leiloeiras

Newsletter
Mensal

Envio de 2 Newsletters
por mês

Incluindo:
- Logótipo
- Link externo para o
site da Leiloeira
- Caracterização do
perfil da empresa
participante

Destaque da
oportunidade na

Homepage

Na Homepage
aparece destacado

mensalmente
2 oportunidades

Incluindo:
- Descrição da
oportunidade
- Fotos e documentos
complementares
- Informações e link
externo para o site da
Leiloeira
*Limite de 2
oportunidades por mês
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Registo da oportunidade no
site do Centro de Leilões*

Registo no Diretório 
de Leiloeiras

Newsletter
Mensal

Envio de 4 Newsletters
por mês

Incluindo:
- Logótipo
- Link externo para o
site da Leiloeira
- Caracterização do
perfil da empresa
participante

Destaque da
oportunidade na

Homepage

Na Homepage
aparece destacado

mensalmente
4 oportunidades

Incluindo:
- Descrição da oportunidade
- Fotos e documentos
complementares
- Informações e link externo
para o site da Leiloeira
- Slider na homepage
- Publicação de um artigo
inical sobre a Leiloeira
*Limite de 4 oportunidades
por mês



Registo na página Centro de Leilões
Slider (Home Page)
Publicação de um artigo sobre a empresa no site
Registo no Diretório de Leiloeiras
Logo e Link para o site da empresa participante
Caracterização do perfil da empresa participante
Destaque mensal (Home Page)
Promoção via newsletter/mensal
Promoção nas redes sociais

Comparação dos Pacotes de Serviços
CARACTERISTICAS OURO PREMIUM
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Potencie o seu negócio...
Faça parte do nosso Portal!

Contactos

Mafalda Reis
(+351) 910 515 764

 
Carolina Lucas

(+351) 937 739 925

DEPARTAMENTO COMERCIAL

marketing@centrodeleiloes.pt
E-MAIL

Rua Oliveira Martins nº60,  R/C
2775-786 Carcavelos

Portugal

MORADA

Visite as nossas plataformas:

https://centrodeleiloes.pt/
https://www.linkedin.com/company/centro-de-leil%C3%B5es/
https://www.facebook.com/centrodeleiloes

