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TARIFES DE PUBLICITAT 2017 VERSIÓ IMPRESA (PAPER) 

 
PREU PER INSERCIÓ MENSUAL EN UNA SOLA EDICIÓ 

Edicions Castellà o Català 
 

La portada incorpora el codi QR. 
 
La inserció de l’anunci inclou l’enllaç a la web del anunciant dins de la versió 
digital en pdf i del llibre digital en ISSUU, i l’enviament  per courier de 10 diaris sense 
càrrec, a ports pagats, al vostre negoci. 
 

       Pàgina doble (549 ample x 356 alt mm) – Secció Saber-ne  +   2.500 €  

        Pàgina doble (549 ample x 356 alt mm) 1.800 €  

1      Pàgina (255 ample x 327 alt mm) – Secció Saber-ne + 1.300 € 

1      Pàgina (255 ample x 327 alt mm) 950 € 

1/2   Pàgina Horitzontal Portada (253 ample x 130 alt mm)  800 € 

1/2   Pàgina Horitzontal (253 ample x 160 alt mm) – Secció Saber-ne + 840 € 

1/2   Pàgina Horitzontal (253 ample x 160 alt mm)  600 € 

1/2   Pàgina Vertical  (125 ample x 356 alt mm) 750 €  

       Roba pàgina (125 ample x 265 alt mm) 650 € 

1/3   Pàgina Horitzontal contraportada (253 ample x 105 alt mm) 550 € 

1/3   Pàgina Horitzontal (253 ample x 105 alt mm) 400 € 

1/4   Pàgina Vertical (124 ample x 160 alt mm) 300 € 

1/5   Pàgina Horitzontal (255 ample x 70 alt mm) 375 € 

1/6   Pàgina Vertical (125 ample x 105 alt mm) 200 € 

1/10 Pàgina Horitzontal (125 ample x 70 alt mm) 200 € 

        Secció Patrocinada  500 €  

 
Preu + iva 
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ENCARTAMENTS 

Preu encartaments tríptics / fulletons 
Escalat de preus + IVA:  
 
 

 
 

ENCARTAMENTS MANUALS 

10.000 exemplars x 0,45 € per unitat 
  5.000 exemplars x 0,55 € per unitat 
Fins 4.999 exemplars x 0,65 € per unitat 
 

El fulletó és subjectat a la pàgina de la publicació amb cola de "posar i treure", sense 

que el fulletó danyi la pàgina encartada ni caigui a terra. Ideal per a fires.  

 

 

ENCARTAMENTS MECÀNICS  

+27.000 exemplars: 1.944 € + iva (preu x unitat 0,072 €)  

 15.000 exemplars: 1.440 € + iva (preu x unitat 0,096 €)  

 10.000 exemplars: 1.100 € + iva (preu x unitat 0,11 €)  

   5.000 exemplars: 700 € + iva (preu x unitat 0,14 €) 

El fulletó és mecànicament introduït en la pàgina central de la publicació sense 

subjecció. Ideal per a campanyes de gran abast. 
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TARIFES DE PUBLICITAT 2017 VERSIÓ DIGITAL (WEB) 

PREU PER INSERCIÓ MENSUAL A LES DUES EDICIONS 

La inserció publicitària inclou dos idiomes castellà i català 

 

Banner Web Mòdul capçalera 728 ample x 90 alt px (Tots els articles, 
pàgines i categories) Banner Únic 

900 € 

Banner Web Mòdul lateral 300 ample x 250 alt px (Tots els articles, pàgines 
i categories) 

450 € 

Banner Web Mòdul interior 300 ample x 120 alt px 190 € 

Banner Web Mòdul peu de pàgina 728 ample x 90 alt px (Tots els articles, 
pàgines i categories) Únic 

350 € 

Banner Background web Mòdul background en imatge o vídeo en barres 
laterals web en vista per a ordinador 

1.500 € 

Banner Newsletter Notícies: 4 Enviaments mensuals 700 ample x 200 alt px 250 € 

Pack Eco Community: Publicació notícia en web, twitter, facebook, 
newsletter - 1 publicació 

120 € 

Pack Eco Community: Publicació notícia, (recepta, notes de premsa 
novetats de productes, entrevistes, etc.) en web, twitter, facebook, 
newsletter - 3 publicacions 

295 € 

 
Preu + IVA  
 

Com puc gaudir d’uns preus més avantatjosos? 
Pla Community 
 
Gaudir del Pla Community és la forma més econòmica, pràctica i dinàmica per 
estar present amb continuïtat a Bio Eco Actual amb uns preus reduïts, i gaudir 
d’uns descomptes excepcionals sobre els preus de la tarifa, a partir de contractar 3 
mesos de publicitat. 
 
Truqui’ns al 93 747 43 19 - 664 32 02 51 o bé contacti per correu electrònic 
bio@bioecoactual.com i l’informarem personalment. 
 
Tarifes vàlides per 2017 (excepte error tipogràfic o canvi de tarifes) per 
a Espanya, Europa i resta de països. 

 


