
Pacote de Serviços

O SEU PORTAL DE EMPRESAS DE LEILÕES



O 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 atividade
dos seus parceiros, por meio da promoção online das suas oportunidades,
sejam elas leilões, vendas diretas ou negociações particulares, através do seu
portal e redes sociais. 

Centro de Leilões



Centro de Leilões + Revista de  Subastas
Fundada em 2015, a Revista de Subastas apresenta-se como o único portal
multisetorial especializado na disseminação de informações sobre leilões no México, 
 posicionando -se como o principal meio com maior impacto nesse segmento, a nível
regional. Com 7 anos de experiência no mercado, a Revista de Subastas consegue
atualmente alcançar um grande número de contactos de sólidas bases de dados de
clientes finais, que permitem uma penetração de mercado em qualquer setor de
atividade, alavancando a taxa de conversão do seu negócio. 

Com o seu parceiro de referência, o Centro de leilões consegue ir mais longe,
divulgando as suas oportunidades em Portugal e no México, com um alcance que
pode ir até aos 90 000 contactos. 

Experimente uma divulgação de um leilão, negociação particular ou venda direta
connosco e recebe um relatório detalhado com o impacto da nossa divulgação e os
respectivos alcances em termos de cliente finais. 



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.

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.

Acesso a bases de dados segmentadas por tipologia de empresa: Bens Industriais; Bens Imobiliários; Veículos;
Máquinas; Equipamentos de TI; Arte.

Porquê participar?



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

Empresas/Casas
de Leilões

Fornecedores de
Serviços

Associados

Vendedores



Serviços

Presença no Portal Centro de Leilões

- Inscrição da empresa no diretório do site;

- Banners de destaque na Homepage;

- Informação detalhada sobre a empresa;

- Presença da informação em 3 idiomas distintos;

- Descontos com fornecedores de serviços
associados;
 

Promoções de Casas de Leilões

- Alcance entre 25 000 a 90 000 contactos
através do envio de newsletters semanais;

- Divulgação de conteúdos nas redes sociais;

- Conteúdos dirigidos a diferentes mercados;

- Eventos únicos;

- Media associada.



Divulgação Individual

Pacote Ouro

Pacote Premium

Pacotes de Serviços Disponíveis 



Divulgação Individual

 Inscrição da empresa no diretório do website do Centro de Leilões. Acrescentamos o logótipo, um link externo
para o website da leiloeira e a caracterização do perfil da empresa participante

Divulgação de 1 oportunidade no website. Nesta página encontrar-se-ão os seguintes conteúdos: descrição da
oportunidade; fotos e documentos complementares; informações e link externo para o website da leiloeira

Destaque de 1 oportunidade na Homepage

A informação presente no website encontra-se disponível em 3 idiomas: Português, Espanhol e Inglês

Envio de 1 newsletter a uma lista de contactos com um alcance até 25 000 pessoas

Newsletter apenas disponível em Português.

A Divulgação Individual inclui os seguintes passos:



Pacote Ouro

 Inscrição da empresa no diretório do website do Centro de Leilões. Acrescentamos o logótipo, um link externo
para o website da leiloeira e a caracterização do perfil da empresa participante

Divulgação de 2 oportunidades no website. Nestas páginas encontrar-se-ão os seguintes conteúdos: descrição das
oportunidades; fotos e documentos complementares; informações e link externo para o website da leiloeira

Destaque das 2 oportunidades na Homepage

A informação presente no website encontra-se disponível em 3 idiomas: Português, Espanhol e Inglês

Envio de 2 newsletters a uma lista de contactos com um alcance até 25 000 pessoas. 

Publicação dos conteúdos nas redes sociais Facebook e Linkedin

Newsletter apenas disponível em Português.

O Pacote Ouro inclui os seguintes passos:



Pacote Premium

 Inscrição da empresa no diretório do website do Centro de Leilões e da Revista de Subastas (portal líder no México).
Acrescentamos o logótipo, um link externo para o website da leiloeira e a caracterização do perfil da empresa participante

Divulgação de 4 oportunidades nos 2 websites Nestas páginas encontrar-se-ão os seguintes conteúdos: descrição das
oportunidades; fotos e documentos complementares; informações e link externo para o website da leiloeira

Destaque das 4 oportunidades na Homepage dos 2 websites

A informação presente no website encontra-se disponível em 3 idiomas: Português, Espanhol e Inglês

Envio de 4 newsletters a uma lista de contactos com um alcance até 90 000 pessoas. 

Publicação dos conteúdos nas redes sociais Facebook e Linkedin

Newsletter disponível em Português e Espanhol.

O Pacote Premium inclui os seguintes passos:



Nº de oportunidades
divulgadas

Registo Anual 
da Empresa na Página

Banner
Slidder

Plataformas onde
estará registado

Alcance dos
Mercados

Idiomas 
 Newsletter

Nº de
Alcances

Idiomas da
informação na

Página

Posts nas
redes sociais

1 Sim Sim Centro de Leilões Portugal PT Até 25 000 PT/ES/ENG Não

2 Sim Sim Centro de Leilões Portugal PT Até 25 000 PT/ES/ENG Sim

4 Sim Sim
Centro de Leilões e
Revista de Subastas

Portugal e
México

PT e ES Até 90 000 PT/ES/ENG Sim

> 4 Sim Sim
Centro de Leilões e
Revista de Subastas

Portugal e
México

PT e ES Até  90 000 PT/ES/ENG Sim

Comparação dos Pacotes de Serviços
Pacotes

Divulgação Individual

Ouro

Premium
(Centro de Leilões +
Revista de Subastas)

1 2 3
 O nº de alcances pode variar consoante o setor.   A divulgação individual pode ser efetuada no website CL ou RS.    Este pacote tem um desconto de 10% associado desde que tenha uma duração min de 6 meses. 

1

2

3

3



Potencie o seu negócio...
Faça parte do nosso Portal!

Contactos

 
(+351) 910 515 764

(+351) 935 720 987

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

