tarifes 2016

l Cerdanyola al dia, fundada al 1999, i
Ripollet al dia són revistes setmanals d’informació
local presents cada dimecres a la ciutat.
La nostres revistes preténen ser un element
dinamitzador i cohesionador de la societat de
Cerdanyola i Ripollet. Considerem que, amb el
nostre granet de sorra, el Cerdanyola i Ripollet al
dia també fa ciutat. El nostres mitjàns volen ser un
agent social més, col·laborant i participant directa

i indirectament amb les entitats, associacions i el
teixit empresarial de la ciutat. Les podeu trobar
atots els equipaments públics i al teixit comercial
de la ciutat.
En aquesta línia, el Cerdanyola al dia és el
patrocinador principal del CB Cerdanyola i de la
secció d’atletisme del Cerdanyola CH i col·labora
amb el Cerdanyola FC, amb el Servei Local de
Català i amb el menjador solidari, entre d’altres. n

Dades

Les nostres xifres:

11.000

Revistes setmanals a

Cerdanyola i Ripollet

3.000 lectors de

la nostra newsletter
amb la revista digital

35.000

Més de
visites a la pàgina web

www.al-dia.com

Més de

1.700

seguidors a twitter

@cerdanyolaaldia

3.000

Més de
seguidors a facebook

/cerdanyola.aldia
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Tarifes per inserció a la revista
mòduls

número d'insercións
1

1 mòdul 49 x 25mm

24,00

2 mòduls vert.49 x 54mm - horitz. 25 x 101mm

40,00

3 mòduls vert. 49 x 82mm - horitz.153 x 25mm

65,00

4 mòduls 101 x 54mm

86,00

6 mòduls (faldó) 153 x 54mm

108,00

12 mòduls (mitja pàgina) 153 x 111mm

180,00

1 pàgina 168 x 242mm

320,00

Portada 6 mòduls 153 x 54mm

340,00

Contraportada 1 pàgina 168 x 242mm

380,00

Doble pàgina 336 x 242mm

536,00

3-5

6-9

10 - 12

-30%

-40%

-50%

publireportatge

Publireportatge 1 pàgina - ja maquetada

250,00

Publireportatge 1 pàgina - sense maquetar

350,00

Els dissenys dels anuncis són GRATUÏTS.
Si el client es vol l’anunci per a un ús aliè a la revista
el cost del dissenys de l’anunci serà de 50€
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Tots els preus són en Euros i sense IVA
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minideixalleries
tarifes 2016
minideixalleries
mesos

import

client

1

300,00

270,00

6

250,00

225,00

12

200,00

180,00

punt ﬁx

600,00

preparació minideixalleries
Lona impressió

53,00

Disseny gràﬁc

50,00

AQUÍ
VA EL
VOSTRE
ANUNCI

885 mm
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1225 mm

Tots els preus són en Euros i sense IVA

