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A

DVOGADOS &
SOCIEDADES
– ANUÁRIO DA
ADVOCACIA DO
RIO GRANDE DO NORTE é a
mais completa apresentação
institucional das principais
bancas que atuam no Rio
Grande do Norte.
O anuário é pioneiro em
seu formato no âmbito estadual e uma referência para
melhor identificação dos advogados inscritos na Seccional
potiguar da OAB.
Em suas páginas, estão expostas as mais destacadas sociedades de advogados do Rio
Grande do Norte.

As informações – como
áreas de atuação, especialidades, resumo da formação do
escritório, breve currículo dos
sócios, contatos – estão padronizadas em um projeto editorial moderno e preparado por
uma equipe especializada em
comunicação jurídica.
Importante destacar que a
divulgação das informações e
publicidade no anuário estão em
conformidade com o Código de
Ética da OAB.
Participe também e marque
na presença na mesa e biblioteca
de empresários, gestores, magistrados, operadores do Direito e
formadores de opinião.

2 EDIÇÕES JÁ PUBLICADAS
MAIS DE 10 MIL EXEMPLARES
distribuídos e edições virtuais
principal publicação da advocacia potiguar
inclusão das sociedades unipessoais
e departamentos jurídicos
números da edição 2016

37 bancas

500 sociedades

172 advogados

32 especialidades

perfiladas com suas trajetórias, áreas
de atuação e estrutura de atendimento

retratados, entre sócios e associados, com
formação acadêmica e especializações

registradas na OAB-RN e catalogadas
em ordem alfabética

do Direito listadas entre
os escritórios participantes

O sucesso da edição 2016
O lançamento da edição
2016 ocorreu em noite de
confraternização em evento
no hotel Holiday Inn Natal,
reunindo cerca de 200
operadores do direito. As
sociedades apoiadoras foram
homenageadas com placa de
reconhecimento.

cronograma
Ano de Capa: 2017
Fechamento comercial: 23/11/2016
Entrega do material: 30/11/2016
Lançamento: 09 de dezembro de 2016
Tiragem: 5.000 exemplares
Distribuição dirigida: empresários, gestores, magistrados, operadores do Direito e formadores de opinião.

formatos / especificações
tipo de anúncio	formato
Página Simples
20,5 x 28cm
Página Dupla
41 x 28cm
Logo no Catálogo
8cm x por coluna

sangria - 5mm de cada lado, além do
formato da página
cores - Policromia em escala CMYK
arquivo - PDF ou JPG, 300 dpis
LOGO DA
SOCIEDADE
NOME DA SOCIEDADE
NºDA OAB-DA SOCIEDADE
ããEndereço da Sociedade|
òòTelefone da Sociedade

anúncio

perfil

perfil

Página Dupla

Página simples

(anuncio + perfil)
41 x 28cm

(apenas perfil)
20,5 x 28cm

comercialização
(84) 98838.7460 (João Ferreira)
comercial@jurinews.com.br

LOGO NO
CATÁLOGO
8cm x por coluna

sociedades apoiadoras 2016

