
L’ADROCdePallejà
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Publicitat a la revista d’informació municipal
L’Adroc de Pallejà

Què ofereix la publicació d’un
anunci a L’Adroc?
• El seu anunci s’imprimirà en 4.500 exemplars a tot color

• El seu anunci es distribuirà per tot el municipi i entrarà a totes
les llars a través de les bústies

• El seu anunci s’emmarcarà en una publicació de reconegut
prestigi a Pallejà juntament amb la informació local considerada de
més interès i primera necessitat per al ciutadà

• El seu anunci també es publicarà en la versió digital de L’Adroc
que cada mes es penja al web municipal (amb una mitjana
d’11.000 visites mensuals). La publicació digital compta amb un
índex de consulta activa que supera les 200 descàrregues
mensuals.

Com puc inserir el meu anunci?
Per tal de simplificar el procés de contractació de publicitat a la
revista, es posa a la seva disposició el web http://www.palleja.cat
a través del qual podrà iniciar el procés de contractació.

Quines són les tarifes?

Quanta publicitat incorporarà la
revista?
Amb la voluntat de mantenir la qualitat de la publicació i
potenciar així la rellevància de la publicitat, s’ha optat per una
fórmula que permeti inserir un màxim d’anuncis que no arribarà
en cap cas al 25% del total de L’Adroc.

Com es dissenyen els anuncis?
El disseny dels anuncis queda a càrrec de l’anunciant. Aquest ha
d’aportar l’anunci dissenyat i enllestit adaptat a les mides i
condicions contractades establertes i complir amb uns requisits
mínims de qualitat d’imatge.

Procediment
1. Com a mínim un mes abans de la publicació de l’anunci, s’ha
de fer el contacte, reserva i confirmació de l’espai a través del web
http://www.palleja.cat i/o el telèfon 933 713 537.

2. Confirmació per part de la Unitat de Comunicació de l’espai
disponible i enviament a l’anunciant de la instància que cal omplir
i del número de compte on s’ha de fer l’ingrés corresponent a
l’espai contractat.

3. Realitzar l’ingrés o transferència de l’import al nº de compte
indicat.

4. Presentació a l’Ajuntament de la instància complimentada i
signada, el comprovant de pagament, i una breu descripció de
l’anunci. Com a mínim dues setmanes abans de la publicació de
l’anunci, s’ha de lliurar el material publicitari “tancat i llest” i
adaptat a les mides exactes de l’espai contractat. El format de
l’anunci podrà ser jpg, tiff, pdf, o qualsevol altre format digital
habitual. La qualitat mínima dels originals haurà de ser de 300
píxels per polzada.

Per a més informació podeu consultar:
Web: http://www.palleja.cat 
Mail: bustia.palleja@palleja.cat

* A aquestes tarifes cal sumar-hi el 21% d’IVA.

TARIFES

Contraportada
sencera: 
210 x 297 mm

Pàgina interior
sencera:
210 x 297 mm

Mitja pàgina
interior:
185 x 128,5 mm

Faldó interior:
185 x 85 mm

Mòdul senzill
interior:
89,5 x 85 mm

Mensual
(1 inserció)

600,00 €

480,00 €

240,00 €

120,00 €

60,00 €

Trimestral
(3 insercions)

1.620,00 €

1.300,00 €

648,00 €

325,00 €

165,00 €

Semestral
(6 insercions)

2.916,00 €

2.340,00 €

1.180,00 €

585,00 €

300,00 €

Anual
(12 insercions)

5.250,00 €

4.210,00 €

2.120,00 €

1.050,00 €

540,00 €


