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MASERATI GHIBLI
GUARANTEED TO MAKE YOU
FEEL LIKE IT LOOKS.

O lado obscuro
do futebol

jul / ago / set 2017 | 3 euros l u x e m b u r g o
decisao.lu

Os CEOs
portugueses no
Luxemburgo
ENTREVISTAS
Os projetos da
nova presidente
da CCPL
Marco Godinho, o
lusodescendente
escolhido para
representar o
Luxemburgo na
Bienal de Veneza
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A perigosa
dência
turismo-depen
ACCÉDEZ AU RAFFINEMENT ABSOLU DÈS 65 990 € (1)
Subtil équilibre de puissance, d’élégance et de confort, Ghibli concentre
toute
l’âme Maserati. Le son mythique de ses motorisations V6. La pureté de
son design
racé. La noblesse de ses matières... Tout dans cette berline vous invite
à réaliser
vos rêves de performance.

Mercado imobiliá
em ebulição

LUXEM

O barbier lusodescendenBURGO
teRE A
que vai conquistar aSEMP
Europa

Garantie 3 ans - Kilométrage illimité.

Foto: Yves Kortum

CRESCER?

30/03/2017 12:28

Decisão

>

Crescer mais,
mas viver pior

GARAGE INTINI SA
8 B ROUTE DE LONGWY
8080 BERTRANGE
LUXEMBURG

(1) Prix tarif d’une Ghibli Diesel au 01/06/2016. Modèle présenté : Ghibli
à 75.074€. Dans la limite des stocks disponibles. Consommation en cycle
mixte (l/100 km) : 5,9 - Émissions de
CO2 gamme (g/km) : 158. Photo et coloris non contractuels. Retrouvez
plus d’informations sur: WWW.MASERATI.LU
E.R. : Bram Vanhengel. Maserati West Europe. Blarenberglaan 6, 2800
MALINES

LUX-dealer-225x297.indd 1

A nova lei da
proteção de
dados pessoais

Auflage | 12.000 Exemplare
Vertrieb | 1.350 gezielt ausgewählte Verkaufsstellen (portugiesische Unternehmen, Handelskammern)
und MPK-Verkaufsstellen.
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Treffpunkt für Entscheider.
Einflussreiche Premium-Leserschaft. Das 2014 gegründete Magazin Decisão ist das erste Wirtschafts- und BusinessMagazin für die portugiesischsprachige Gemeinschaft in Luxemburg. Eine hohe redaktionelle Qualität, ein erstklassiger
redaktioneller Ansatz, 100 % exklusive Inhalte – bereitgestellt von einem Team spezialisierter und hochrangiger Journalisten.
Erscheinungshäufigkeit: quartalsweise
Verteilung: Über die MPK-Verkaufsstellen, in den portugiesischen Unternehmen, den Handelskammern, in bestimmten
Vertriebsstellen und im Abonnement.

Einflussreiche und stark wachsende Premium-Leserschaft
Eine Premium-Leserschaft, die den höheren Einkommensschichten angehört. Decisão erfüllt die Erwartungen einer qualifizierten
Leserschaft mit Entscheidungskompetenz (Unternehmer, Manager, europäische Beamte und freie Berufe) und richtet sich an eine
erstklassige und stark wachsende Zielgruppe mit hoher Kaufentscheidungskraft in Luxemburg.
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Um pé no Luxemburgo,
outro na Grande Região

A nova lei da
proteção de
dados pessoais

edição 19

edição 15

Os CEOs
portugueses no
Luxemburgo

A segunda edição da PortugalExpo
no Luxemburgo surge num contexto
bastante diferente do da edição
inaugural, em 2016. Nessa altura,
Portugal tentava, ainda timidamente,
sair de uma crise profunda, com a
maioria das empresas asfixiadas pela
quebra do mercado interno e pela
dificuldade de obter financiamento
para poder exportar.
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Os projetos da
nova presidente
da CCPL
Marco Godinho, o
lusodescendente
escolhido para
representar o
Luxemburgo na
Bienal de Veneza
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GARAGE INTINI SA
8 B ROUTE DE LONGWY
8080 BERTRANGE
LUXEMBURG

Consommation en cycle mixte (l/100 km) : 5,9 - Émissions de

Foto: Yves Kortum

LUXEMBURGO
O barbier lusodescendente
SEMPRE
A
que vai conquistar aCRESCER?
Europa

abia que Multiplicity, o
mais recente branding da Cidade do Luxemburgo, que,
em 2011, veio revolucionar
a imagem da capital para assumir-se como “uma cidade
aberta à diversidade e à modernidade”, como Xavier Bettel afirmou na altura, tem também a
assinatura de um português?
Tem o carimbo de Rui Henriques, o atual responsável de comunicação do Centre Culturel de Nëimenster, que na altura integrava a equipa da agência de comunicação que criou e desenhou o
Multiplicity.
Com apenas
40 anos, Rui
Henriques já fez
um pouco de
tudo na área da
comunicação:
já foi jornalista,
editor, relações
públicas e empresário. Acaba
de fundar uma
start-up, uma
editora de livros
SEGUNDO CAPÍTULO
jurídicos em
Por Vanessa Castanheira
formato digital.
A oferta no
Luxemburgo é
relativamente baixa para a procura e Rui Henriques tem know-how na área. Foi editor de livros técnicos da sociedade belga,
entretanto extinta no país, e que tinha comprado anteriormente a
Promoculture. Passaram 13 meses entre o fecho da Promoculture-Larcier, chegar ao gabinete de Comunicação de Neumünster e

fundar o seu próprio negócio. Está há menos de um
ano no cargo que sonhou,
que ambicionou, mas que
nunca acreditou ocupar por
falta de formação. O mapa
de competências, experiência, interesse pela cultura e,
claro, multillinguismo, ditaram a sua seleção. Em criança queria ser
um novo Picasso ou arquiteto. Não agarrou no pincel, mas sim na
caneta. O gosto pelos livros ganhou-o com uma professora de liceu
que lhe abriu os livros – e também o mundo - de Marguerite Duras.

Os senhores
Comunicação

Foi aos 15 ou 16 anos que traçou o seu futuro:
queria escrever. Indeciso pelo cinema ou jornalismo,
só havia a certeza que a escrita e as letras eram o futuro. A carreira académica passa pela Universidade
Marc Bloch, em Estrasburgo, na área de História
para posteriormente seguir Jornalismo. Começa a
colaborar com a edição luxemburguesa do Républicain Lorrain. Em 2001 assiste ao nascimento do
Le Quotidien, para o qual escreve as rubricas de
Atualidade Local e Política.

Dividiu-se entre as salas da universidade, de segunda a terça-feira, e a redação do diário durante
os outros dias. Até que a proposta de trabalho bastante convincente surgiu e... assinou o contrato dois
dias antes dos exames finais de curso. Durante o
percurso como jornalista deu cartas nas crónicas
judiciárias. Foi o primeiro jornalista a chegar ao local no qual se despenhou o avião da Luxair há 15 anos. Ganhou o
Prémio de Jornalismo no Luxemburgo com o seu trabalho sobre
o suicídio de um detido na prisão de Schrassig. Determinado e
de espírito aventureiro, ao fim de 10 anos de jornalismo, resolve
comunicar de outra forma e entra para a agência de comunicação
que cria o projeto Multiplicity... o resto da história já conhecemos.
37

Redaktionelle Struktur
Briefing
Politik, Wirtschaft, Finanzen
und Business News

GPS Business
Aktuelle Angebote, Trend Tips,
Lifestyle, Good Addresses, usw.

Leaders
Berichte und Steckbriefe
(Vorstellen von CEOs, Managers,...)

Networking
Events, News & social Networking
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A

A primeira parte da rubrica “Senhores Comunicação” foi dedicada
a Sónia da Silva, responsável de
comunicação do Museu Nacional de
História e de Arte. Neste segundo
capítulo, apresentamos o multifacetado Rui Henriques, ex-jornalista, ex-editor, relações públicas e
empresário.
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pesar desse contexto,
bastante desfavorável, as
cerca de 70 empresas que
apostaram em vir até ao
Luxemburgo mostrarem o que sabem
fazer, não se arrependeram. Com um
volume de transações estimado em
cerca de 10 milhões de euros, o balanço
superou as espectativas.
Nesta edição, o contexto mudou: a
economia portuguesa dá sinais de
robustez, o consumo interno tem vindo
a aumentar (embora não seja esse
o principal motor de crescimento), e
as perspetivas de crescimento são
animadoras.
Uma excelente altura para reforçar a
aposta na internacionalização e construir
bases sólidas para um crescimento
sustentado, mais diversificado em
termos de mercados e menos exposto às
oscilações económicas dos tradicionais
parceiros e do próprio mercado interno.
O Luxemburgo, por variadíssimas razões,
deveria fazer parte dessa estratégia
de internacionalização. Como referem
Francis da Silva e Alexandre Bray, da
Câmara de Comércio e Indústria LusoLuxemburguesa, na grande entrevista
que publicamos nas próximas páginas,
“estar no Luxemburgo é como estar no
coração da globalização”.
De facto, quem está no Luxemburgo,
está com um pé na França, na Bélgica e
na Alemanha, num espaço denominado
Grande Região, de 11 milhões de
habitantes, com o poder de compra por
habitante mais elevado da Europa e um
dos mais elevados do mundo.
06

11,4

milhões de habitantes

375
mil empresas

2,6%

do PIB da Zona Euro

17

mil milhões de euros
de consumo interno

5.367
euros de rendimento
médio por família
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O festival arranca no dia 9 com um Lunch
Concert de Sete Lágrimas, um dos projetos portugueses mais criativos e irreverentes dos últimos tempos. Sete Lágrimas
é música erudita, tradicional e contemporânea e um projeto a descobrir.
Dia ou noite seguinte, 10 de outubro, Vitor Ramil, o brasileiro que viaja entre o
MPB e a world music, promete uma noite
mais intima na qual só contará com a sua
guitarra acústica e a voz. Mais que músico,
Ramil é escritor e poeta. Escreve poesia
que interpreta e canta com uma musicalidade que tem tanto de simples como de
harmonia.
Aline Frazão regressa ao Luxemburgo
pela mão do Atlântico. No dia 11 de outubro, a jovem angolana que aprendeu, cresceu e conquistou espaço na worldmusic.
Será também um concerto mais acústico,
afinal a voz de Aline e as suas composições
não precisam de grandes arranjos estéticos.
A representar o improviso, jazz e clássica está João Barradas. O português dos
acordeonistas mais conceituados a nível
europeu. Toca no Atlântico com o seu trio.

E a música eletrónica chega finalmente
ao Atlântico pela mão de um espanhol...
Francisco López traz “Lisboa Matéria
Sonora” um projeto musical, encomendado pelo Teatro Maria Matos, que apresenta
a capital portuguesa através dos sons que
nela se fazem ouvir. Uma viagem sonora
pelo experimentalismo.
HOMENAGEM A CABO VERDE

Na edição de 2018, celebra-se Cabo Verde
e a sua música, com uma noite inteiramente reservada à cultura do arquipélago do
Atlântico. Para festejar Cabo Verde, Tito
Paris sobe ao palco com a special guest
Sara Tavares. Tito Paris é um artista de
ligação da música lusófona, com uma mistura de sonoridades e instrumentos que
facilmente viajam pelos países da CPLP.

TEM A | J UL / AG O /S E T

e a Embaixada de Cabo Verde no Luxemburgo.
O último dia de festival, 14 de outubro,
recebe Cristina Branco. Cristina Branco
tem uma das carreiras e repertórios mais
ecléticos do fado. É fadista? É, mas não só.
O seu fado é também música popular, jazz
e música contemporânea. Cristina Branco
reinventa-se a si, à sua interpretação, à sua
visão e ao seu fado a cada novo trabalho,
e o último, Branco, aproximadamente 20
anos depois do primeiro, volta a ser uma
nova página na história do fado.

Com este embaixador vem uma das cantoras, de ascendência cabo-verdiana, mais
acarinhadas pelo público português. Falamos de Sara Tavares. Em 1994, Sara ganhou o primeiro talent show emitido em
Portugal, o Chuva de Estrelas, e representou Portugal na Eurovisão com “Chamar a
música”, um tema que ainda hoje lhe está
associado. De voz doce, Sara conquistou
espaço na world music levemente assente
na morna, música tradicional cabo-verdiana, neo-soul, r&b e reggae. A dupla atua
no dia 13.
Pela noite dentro, homenageia-se Cabo
Verde com uma festa no átrio, numa organização conjunta entre a Philharmonie
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Mas será que basta o internauta dizer
que consente para que tudo fique como
antes?
Longe disso. Para além de acabar com os
pedidos de consentimento pouco transparentes, a intenção do regulamento é
também responsabilizar as empresas
pelo tipo de informação que armazenam.
Para cada contacto, as entidades passam
a ter de demonstrar qual o propósito de
terem armazenado cada um dos dados
pessoais.
Ou seja, se um cabeleireiro obtiver o
consentimento dos seus clientes para
manter o seu número de telefone, caso
necessite alterar alguma reserva, fica
dentro da lei. Por outro lado, arrisca-se
a pesadas multas se, mesmo com o consentimento dos seus clientes, mantiver,
por exemplo, dados como a idade e a
morada dessas pessoas.
Os efeitos deste novo regulamento ainda vão demorar algum tempo a terem
um verdadeiro impacto na privacidade
dos cidadãos e caberá sobretudo a estes denunciarem situações em que a lei
não esteja a ser respeitada. Ou seja, os
principais fiscalizadores da proteção dos
dados pessoais acabarão por ser os próprios cidadãos.

O QUE
MUDA COM
A NOVA LEI

07.07 | Rock um Knuedler
É o primeiro festival urbano de
2018. Com três
palcos - place Guillaume II, place de
la Constitution e
rue du Saint-Esprit – este é festival
mais rock e electro
da capital. Tal como aconteceu no ano passado,
o Rock Um Knuedler dá prioridade à música
made in Luxembourg.

por Vanessa Castanheira

e 06 a 14 de outubro, a Philharmonie dedica mais uma semana às
tradições musicais lusófonas com o
festival que também começa a ser
uma tradição no Luxemburgo. Na terceira
edição, o festival volta a inovar e a provar
que as fórmulas bem-sucedidas podem – e
sobretudo devem – ser renovadas.

TE MA

BASTA CONSENTIR?

O VERÃO ESTÁ AÍ E TROUXE UMA SELEÇÃO DE
FESTIVAIS ECLÉTICOS. HÁ DE TUDO. DESDE O
ROCK, AO ELECTRO, DO JAZZ À WORLDMUSIC.
O QUE TÊM EM COMUM? SÃO TODOS
GRATUITOS, AO AR LIVRE E TÊM ARTISTAS DOS
QUATRO CANTOS DO MUNDO.

SE JUNHO É MÊS DE NATIONALFEIERDAG,
AGOSTO DE SCHUEBERFOUER,
OUTUBRO É MÊS DE ATLÂNTICO.

D
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Jazzy Summer

ATLÂNTICO CONTINUA A
CELEBRAR AS TRADIÇÕES
MUSICAIS LUSÓFONAS

14 .07 | Blues
Express
Na capital há Blues
n’ Jazz Rally e em Differdange há o Blues
Express. São quatro
dezenas de concertos espalhados por mais de 10
palcos em Lasauvage Fond-de-Gras. Esta edição
volta a ter nomes portugueses, com Budda Power
Blues, um coletivo já familiarizado com os palcos
luxemburgueses, considerado a melhor banda
portuguesa de blues. Há dúvidas? A parceria com
Maria João, a diva do jazz, dissipam-nas.

A SUCESSÃO DE ESCÂNDALOS
RELATIVOS À UTILIZAÇÃO ABUSIVA
DE DADOS PRIVADOS LEVARAM
A UNIÃO EUROPEIA A CRIAR UM
ENQUADRAMENTO JURÍDICO QUE
PROTEJA OS DIREITOS DOS DADOS
PESSOAIS DOS CIDADÃOS.

PARA ALÉM DE ACABAR
COM OS PEDIDOS DE
CONSENTIMENTO POUCO
TRANSPARENTES,
A INTENÇÃO DO
REGULAMENTO
É TAMBÉM
RESPONSABILIZAR AS
EMPRESAS PELO TIPO
DE INFORMAÇÃO QUE
ARMAZENAM.

o contrário das diretivas europeias, que
necessitam de serem transpostas para a
lei nacional, este regulamento é aplicado de forma imediata. Em causa estão
pesadas multas para os infratores, que
podem chegar aos 20 milhões de euros.
Não é de estranhar, por isso, que muitas
das empresas que detêm dados pessoais
dos seus clientes (ou de utilizadores dos
seus sites) tenham optado por enviar um
mail a cada uma das pessoas incluídas
nessas listas a solicitar o consentimento
para manter alguns ou a totalidade desses dados.

14 & 15.08 | Meyouzik
Foge do programa de
improviso, mas mostra
que a multiculturalidade
existe também na música e em cima de palco.
Um festival dedicado à
world music, à mistura
de sonoridades e que
celebra a diferença. Os quatro palcos ficam na
place Guillaume II, place de la Constitution, rue
du Saint-Esprit e place d’Armes.

De acordo com o Princípio da Responsabilidade as empresas devem estar preparadas para disponibilizar a informação
pessoal de que dispõem caso os titulares
ou as autoridades de fiscalização o exijam. Por exemplo, um restaurante deve
estar preparado para justificar porque
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QUESTÕES QUE AS EMPRESAS SE DEVEM COLOCAR

O primeiro passo é realizar um diagnóstico. Saber que dados estão na posse da empresa, que podem ser tão diversos
como os endereços de e-mail inscritos numa newsletter, os
dados pessoais dos trabalhadores que a empresa transmite
ao fisco e à Segurança Social, mais os dados dos clientes,
dos visitantes do website e por aí em diante.

UMA NOVA PROFISSÃO?

Para muitas empresas, o posto de Data Protection Officer passou a ser obrigatório,
cabendo a este responsável
supervisionar o tratamento
de dados pessoais, zelando
pelo cumprimento da legislação de proteção de dados.
Uma oportunidade que poderá revelar-se bastante lucrativa para os profissionais
e dispendiosa para as empresas, já que são raros os profissionais disponíveis. E, na
dúvida, sempre é preferível
pagar um salário elevado do
que arriscar uma coima que
pode chegar aos 20 milhões
de euros ou 4% do seu volume de negócios.

A maioria das empresas têm,
no entanto, optado por requisitar os serviços dos seus contabilistas, fiduciárias e advogados, embora também estas
se debatam com as mesmas dificuldades de recrutamento.
PERFIL

PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE

Um exemplo recorrente são as empresas que construíam e utilizavam bases
de dados extraídos de emails ou de formulários de preenchimento obrigatório
e que a maioria dos utilizadores aceitava,
mesmo sem ler os termos de utilização.

Mas nem sempre as questões relativamente ao âmbito desta
nova lei são tão óbvias, o que não retira responsabilidades
às empresas em caso de infração. Até 25 de maio, todas as
empresas tinham a obrigação de se informarem sobre que
tipo de dados pessoais podiam recolher e quais os que podiam continuar a armazenar.

OS PRINCIPAIS
FISCALIZADORES
DA PROTEÇÃO DOS
DADOS PESSOAIS
ACABARÃO POR
SER OS PRÓPRIOS
CIDADÃOS.

Um dos direitos mais importantes inseridos na nova lei é o direito ao apagamento. Se pedir a uma empresa para lhe
enviar ou apagar os seus dados pessoais,
esta tem um mês para o efetuar.
O Facebook, por exemplo, na sequência
do caso Cambridge Analytica, tornou
mais conhecida a ferramenta em que
se pode pedir um ficheiro com todos os
dados pessoais que a plataforma possua.
Qualquer empresa agora é obrigada a
fazê-lo, desde que seja solicitada pela
respetiva pessoa ou pela fiscalização, sob
a pena de incorrer em pesadas multas.
Outro direito importante é o da portabilidade, que permite que todos os dados
pessoais armazenados por uma empresa tenham de ser entregues em formato
informático ao titular, para que este os
utilize noutros serviços como, por exemplo, para mudar de banco ou operadora
telefónica.

OS DADOS PESSOAIS
DE MAIS DE 80 MIL
UTILIZADORES DO
FACEBOOK FORAM
TRANSMITIDOS
À EMPRESA DE
CONSULTADORIA
POLÍTICA,
CAMBRIDGE
ANALYTICA, QUE
OS UTILIZOU EM
CAMPANHAS A FAVOR
DE DONALD TRUMP E
DO BREXIT

é que armazena os dados de marcações com o nome e o
email do cliente.

Os custos para as empresas cumprirem as novas normas
podem variar bastante mediante a dimensão e a complexidade de cada caso. As micro e pequenas empresas poderão
necessitar apenas de um acompanhamento temporário de
uma fiduciaire ou de um advogado no sentido de evitarem
riscos desnecessários, enquanto as médias e grandes empresas poderão ter de atualizar toda a infraestrutura informática,
ou repensar os processos de tratamento de dados pessoais.

DIREITO DO APAGAMENTO E DA
PORTABILIDADE

21.07 | Blues n’
Jazz Rallye
É um festival que
mais parece uma
maratona de jazz
e blues. Todos os
anos atrai, em média, 25 mil pessoas
que se deixam vaguear pelos palcos ao ar livre e em estabelecimentos de diversão da Clausen, Grund e Pfaffental.
Este festival insere-se dentro de um outro festival
da capital, o inédito Bock op, que substitui o
OMNI. Bock op apresenta-se como um festival
pluridisciplinar com dança, poesia, exposições,
e claro, muita música.

> 2019

SE PEDIR A UMA EMPRESA
PARA LHE ENVIAR OU
APAGAR OS SEUS DADOS
PESSOAIS, ESTA TEM UM
MÊS PARA O EFETUAR.

O que faz exatamente um especialista em proteção de dados?
Antes de mais deve ser alguém capaz de analisar a situação
específica da empresa e de aconselhar os dirigentes sobre
o impacto de todas as matérias relativas à proteção de dados. Em seguida deve ser capaz de implementar todos os
procedimentos internos necessários para o cumprimento
do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e
de comunicação com a Comissão Nacional de Proteção de
Dados. Não é propriamente uma tarefa fácil e, se executada
por alguém interno, deverá preferencialmente ser alguém
com um conhecimento profundo do negócio e da estrutura
da empresa.
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Erscheinungstermine
Ausgabe

Erscheinungsdatum

Nr. 1/2019

Januar 2019

Nr. 2/2019

April 2019

Nr. 3/2019

Juli 2019

Nr. 4/2019

Oktober 2019

Klassische Formate
Formate

1/1 Seite rechts

1/1 + 1/1 Seite

1.200 €

1.900 €

Umschlagseiten und Sonderplatzierungen
Umschlagseiten

Sonderplatzierungen

2. Umschlagseite

3. Umschlagseite

4. Umschlagseite

1.500 €

1.400 €

2.400 €

1/1 Seite

Panoramaplatzierungen

1/1 + 1/1 Seite

gegenüber Inhalt rechts

1.300 €

2. Umschlagseite + Seite 3

2.600 €

Seite 3

1.600 €

Seite 4-5

2.200 €

auf 3. Umschlagseite

2.200 €

Sponsored Content
Redaktioneller Artikel, der innerhalb der ersten redaktionellen Seiten platziert wird
Premium Marken-Kommunikation
Format

1/1 + 1/1 Seite

Druckfertiges Material

2.100 €

Redaktion-, Übersetzungs- und Layout-Service auf Anfrage.
Alle unsere Inhalte (Artikel, Fotos) sind urheberrechtlich geschützt, und dies weltweit. Die teilweise oder vollständige Veröffentlichung der Inhalte
bedarf der vorherigen und ausdrücklichen Genehmigung unsers Unternehmens.

Rubriken-Sponsoring
Für alle Sponsoring-Angebote von Rubriken wie Finanzen, Ausbildung, usw.
steht Ihnen Ihr Mediaberater gerne zur Verfügung.

Vierfarbendruck. Alle Preise in Euro, zzgl. MwSt. und Produktionskosten.
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Advertorial – Rubrik Briefing und GPS Business
Format*

1/1 Seite

2/3 Seite

1/3 Seite

650 €

450 €

250 €

Format 1

Format 2

175 €

150 €

1/1 Seite

1/3 Seite

1/12 Seite

650 €

250 €

100 €

Advertorial

Product Placement – Rubrik GPS Business
Format*
Product Placement / Bildlegende

Steckbrief – Rubrik Leaders
Format*
Steckbrief (Vorstellen von CEOs, Managers,...)

* Beispielformate. Finale Version abhängig vom Seitenaufbau und für eine bestmögliche Lesbarkeit.

Advertorial, Product Placement, Steckbrief: Material (Text, Foto, Logo und Kontaktdaten) ist vom Kunden zu liefern,
wir übernehmen das Layout. Redaktion- und Übersetzungsservice auf Anfrage.
Alle unsere Inhalte (Artikel, Fotos) sind urheberrechtlich geschützt, und dies weltweit. Die teilweise oder vollständige Veröffentlichung der Inhalte
bedarf der vorherigen und ausdrücklichen Genehmigung unsers Unternehmens.

Wiederholungsrabatte
Anzahl

2 Schaltungen

3 Schaltungen

4 Schaltungen

Rabatt

10 %

20 %

30 %

Fristen vor Erscheinen
Buchung des Anzeigenraums und Abgabe der Druckunterlagen: 2 Wochen
Wie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart, müssen Stornierungen von Anzeigen REGIE.LU S.A. schriftlich (per Fax, E-Mail oder Postbrief)
vor Ablauf der für die Abgabe des Materials festgelegten Frist mitgeteilt werden. Nach Ablauf dieser Frist werden für stornierte oder ausgesetzte Bestellungen
Kostenentschädigungen in Höhe des Wertes der bestellten Veröffentlichung fällig.

Formate

1/1 + 1/1
Panorama-Seite

1/1 Seite rechts
(230 mm ≈ 300 mm)

(460 mm ≈ 300 mm)

+ 3 mm Ausschnitt

Vierfarbendruck. Alle Preise in Euro, zzgl. MwSt. und Produktionskosten.

114

PREISE DECISÃO 2019

Technische Vorgaben

Druckunterlagen
Zulässige Dateiformate (Macintosh und PC-Windows):
Adobe Acrobat PDF 1.4 oder höher; Adobe InDesign als Paket;
Adobe Illustrator AI; Adobe Photoshop PSD, JPG oder TIFF;
Bilddateien JPG oder TIFF; MS-Office als PDF-Druckdatei.
Alle verwendeten Schrifttypen müssen in das Dokument
eingebettet oder vektorisiert sein.
Alle verwendeten Elemente (Bilder, Logos und Grafiken) müssen
in das Dokument eingebettet sein.
Bildauflösung (PSD, JPG oder TIFF): mindestens 300 dpi zu
100% genutzt; Farbbilder: im CMYK-Modus.
Dateiname: Bitte geben Sie das Medium in dem die Anzeige
erscheinen soll, das Erscheinungsdatum und den Namen des
Werbekunden an.

> 2019

– Maximaldeckung: C+M+Y+K = 300%
– Bildauflösung: mindestens 300 dpi zu 100% genutzt
– Rasterlinien: Sublima 210 lpi
REGIE.LU S.A. behält sich das Recht vor, Datenträger
oder Datenübertragungen zurückzuweisen, die nicht den
Anforderungen entsprechen, oder aber den zusätzlichen
Arbeitsaufwand in Rechnung zu stellen.

Elektronische Datenübermittlung
Per E-Mail bei weniger umfangreichen Dateien: ac@regie.lu
Per Internet: FTP-Server: guestftp.saint-paul.lu
Bitte erfragen Sie vor der ersten Übertragung bei REGIE.LU S.A.
die fehlenden Parameter Tel.: (+352) 4993 9000

Standardnormen für den Druck:
– Angewandte Norm: ISO 12647-2
– Verwendung des Profils ISOcoated v2 300% zur
4-Farben-Trennung
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