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QUÈ ÉS BIO ECO ACTUAL 
Bio Eco Actual és un informatiu mensual imprès de difusió gratuïta al servei dels consumidors, 
productors, distribuïdors i detallistes de producció ecològica. Distribuït a tot Espanya en castellà i 
a Catalunya en català. 
 
ON TROBAR-NOS 
Cada mes en el punt de venda (botigues d’ alimentació ecològica, restaurants vegetarians i 
ecològics, biblioteques, fires i certàmens “BIO”), tota l’ actualitat de producció ecològica: 
novetats, ofertes i promocions de les principals marques nacionals e internacionals. 
 
MISSIÓ 
Difusió mensual de totes les novetats, ofertes i promocions de producte generat per la industria 
de producció ecològica, adreçat al consumidor final. 
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CONTINGUT 
Informació dels diferents apartats de producció ecològica: 
 
- Alimentació 
- Cosmètica Natural 
- Roba, Calçat i Complements  
- Complements Alimentaris 
- Productes de Neteja 
- Bioconstrucció 
- Energies Renovables  
- Reciclatge  
- Horticultura 
 
Informació de l’ actualitat del sector industrial de la producció ecològica: 
 
- Congressos i Fires 
- Entitats de Certificació Ecològica  
- Investigació i Desenvolupament 
Seccions recolzades per la opinió dels especialistes 
 
*Bio Eco Actual està imprès en paper ExoPress de 55 grams/m2 que compleix les següents especificacions: 
MEDI AMBIENT: Fibres Renovables. Paper reciclable. Materials d’ embalatge reciclables. 
CERTIFICATS: EU Ecolabel FI/11/002. ISO 14001. ISO 9001. OHSAS 18001.  
FSC CoC, codi de llicència FSC C015932. PEFC CoC, codi de llicència PEFC / 02.31.86   
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DISTRIBUCIÓ - DIFUSIÓ 
•  Informació General 

 
- Tirada mensual mínima 43.000 exemplars 
- Edició mensual de 32 pàgines 
- Edicions especials de 40 pàgines (maig i novembre) 
- Juliol i Agost en un sol exemplar 

 
Més de 4.000 Punts de distribució 
 

 
 

Imatge: 3.000 expositors per a botigues estan sent implantats aquest 2016  

• Distribució estable mensual a tota la península, 
Illes Canàries i Illes Balears 

 

Distribució via: 
- Sol Natural (Catalunya) 
- El Horno de Leña (Zona Centre) 
- Dispronat (Euskadi, Navarra, Cantabria) 
- Alternatur (Llevant) 
- Cadidiet (Andalusia) 
- Bioselección (Galícia) 
- Natural Cash (Illes Canàries) 
- Alimentos Ecológicos Gumendi (La Rioja, Navarra, 

Zona Centre-Nord) 
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Edició en Català (distribució a Catalunya) 
Províncies: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona 

 
• Distribució / Difusió Edició Impresa cada mes (de 12.500 a 16.000 exemplars al mes): 
 
Distribuïdor exclusiu a botigues:  Sol Natural 
Distribuïdor de premsa:  Suscripress 
 
• Accions Setmanals / Mensuals: 
 
- Botigues d’ alimentació ecològica, herbolaris, dietètiques (1.300 punts venda) 
- Totes les Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona (376 biblioteques) 
- Tots els restaurants ecològics  i vegetarians de Catalunya (75 restaurants) 
-  Associacions i Gremis: Vida Sana, Athanor, Gremi d’ Herbolaris, VSF, etc. 
- Estaments Oficials: Generalitat de Catalunya  (CCPAE, PAE, DARP, Medi Ambient) 
- Mercat ecològic del Vallès, tots els dissabtes (Itinerant: Barberà, Rubí, St. Quirze, Cerdanyola) 
- Mercat ecològic de Pedralbes, tots els dimarts i divendres (davant El Corte Inglés de la Diagonal) 
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http://solnatural.cat/?lang=ES
http://www.suscripress.com/


 
  Accions Anuals (Catalunya) 
    
- BioCultura Barcelona distribució exclusiva in situ, 10.000 exemplars 
- Expo Eco Salud (Barcelona), distribució exclusiva in situ 5.000 exemplars 
- Vinum Nature (Fira Internacional  de vins ecològics), distribució exclusiva in situ 2.000 ex. 
- Fira Natura Lleida, distribució exclusiva extra in situ, pool de premsa, 1.000 exemplars 
- Festival Bioritme (Vilanova de Sau), exclusiva extra in situ, pool de premsa, 3.000 exemplars 
- Fira del Medi Ambient de Tàrrega, 1.000 exemplars 
- VeggieWorld Barcelona, 3.000 exemplars 
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Edició en Castellà - Comunitat de Madrid, Castella - La Manxa, Castella i Lleó 
 
Províncies:  Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara i Toledo; León, Palència, Burgos, Soria, 
Zamora, Valladolid, Segovia, Salamanca i Àvila; Madrid 
 
• Distribució / Difusió Edició Impresa cada mes (10.000 - 12.000 exemplars al mes): 
 
Distribuïdor exclusiu a botigues: El Horno de Leña 
Distribuïdor de premsa: Suscripress  
 
• Accions Setmanals / Mensuals:  
 

- Botigues d’ alimentació ecològica, herbolaris, dietètiques (1.500 punts venda) 
- Restaurants ecològics i vegetarians (55 restaurants) 
- Estaments Oficials: CAEM, Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, CAECyL, 
Sohiscert, Ecovalia Castilla - La Mancha. 
 
 
 

•  Accions Anuals: 
 

- BioCultura Madrid distribució exclusiva in situ, pool de premsa i estand per estand, 10.000 ex. 
- Expo Eco Salud (Madrid, bi-anual), distribució exclusiva in situ 5.000 exemplars 
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http://www.elhornodelena.com/
http://www.suscripress.com/


Edició en Castellà - Euskadi, Navarra i Cantabria 
Províncies: Araba, Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra i Cantabria 
 

• Distribució/ Difusió Edició Impresa cada mes (3.000 exemplars al mes)  
Distribuïdor exclusiu a botigues: Dispronat 
Distribuïdor de premsa: Suscripress 
 
• Accions Setmanals / Mensuals:  
- Botigues d’ alimentació ecològica, herbolaris, dietètiques (800 punts de venda) 
- Restaurants ecològics i vegetarians  
- Estaments Oficials: ENEEK, CPAEN, ODECA 
 
•  Accions Anuals: 
- Bioterra (Irún) distribució exclusiva in situ, pool de premsa i estand per estand,  3.000 exemplars 
- BioCultura Bilbao distribució exclusiva in situ, pool de premsa i estand per estand, 5.000 exemplars 
- BioAraba (Vitoria), 1.000 exemplars 
- BioNavarra (Pamplona), 1.000 exemplars 
- BioCantabria (Santander), 1.000 exemolars 
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http://www.dispronat.com/
http://www.suscripress.com/
http://www.dispronat.com/


Edició en Castellà - Comunitat Valenciana i Murcia 
Províncies: Castelló, València, Alacant i Múrcia 
 
 

• Distribució / Difusió Edició Impresa cada mes (3.000 exemplars al mes)  
Distribuïdor exclusiu a botigues: Alternatur 
Distribuïdor de premsa: Suscripress 
 
• Accions Setmanals / Mensuals : 
- Botigues d’ alimentació ecològica, herbolaris, dietètiques (800 punts venda) 
- Restaurants ecològics i vegetarians  
- Estaments Oficials: CAECV, Intereco, CAERM 
 
• Accions Bi-Anuals: 
- BioCultura València distribució exclusiva extra in situ, pool de premsa i estand per estand, 4.000 
exemplars 
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http://www.alternatur.es/
http://www.suscripress.com/
http://www.alternatur.es/


Edició en Castellà - Andalusia 
 
• Distribució / Difusió Edició Impresa cada mes (3.000 exemplars al mes)  
 
Distribuïdor exclusiu a botigues:  Cadidiet  
Distribuïdor de premsa: Suscripress 
 

• Accions Setmanals / Mensuals:  
- Botigues d’alimentació ecològica, herboristeries, dietètiques 
- Restaurants ecològics i vegetarians  
- Estaments Oficials: Ecovalia 
 

• Accions Bi-annuals: 
- BioCultura Sevilla, distribució exclusiva extra in situ, pool de premsa i stand  
per stand,  4.000 exemplars. 
 

Edició en Castellà - Galícia  
 

• Distribució / Difusió Edició Impresa cada mes (1.500 exemplars al mes)  
 
Distribuïdor exclusiu a botigues:  Bioselección  
Distribuïdor de premsa: Suscripress 
 

• Accions Setmanals / Mensuals:  
- Botigues d’alimentació ecològica, herboristeries, dietètiques 
- Restaurants ecològics i vegetarians  
- Estaments Oficials: CRAEGA 
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http://www.ladespensaencantada.com/tienda/index.php
http://www.d-intersa.com/
http://www.suscripress.com/
http://www.bioseleccion.com/
http://www.bioseleccion.com/
http://www.suscripress.com/
http://www.ladespensaencantada.com/tienda/index.php
http://www.bioseleccion.com/


Edició en Castellà - Illes Canàries 
 

• Distribució / Difusió Edició Impresa cada mes (1.500 exemplars al mes)  
 
Distribuïdor exclusiu a botigues:  Dietéticos Intersa  
Distribuïdor de premsa: Suscripress 
 

• Accions Setmanals / Mensuals:  
- Botigues d’alimentació ecològica, herbolaris, dietètiques (375 punts venda)  
- Restaurants ecològics i vegetarians  
- Estaments Oficials: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 
 

• Accions Anuals: 
- Natura Salud Tenerife, 500 exemplars 

 

Edició en Castellà - Illes Balears 
• Distribució / Difusió Edició Impresa cada mes (1.500 exemplars al mes)  
 
Distribuïdor exclusiu a botigues:  Natural Cash  
Distribuïdor de premsa: Suscripress 
 

• Accions Setmanals / Mensuals:  
- Botigues d’alimentació ecològica, herbolaris, dietètiques (375 punts venda)  
- Restaurants ecològics i vegetarians  
- Estaments Oficials: CBPAE: Consell Balear de Producció Agrària Ecològica 
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http://www.d-intersa.com/
http://www.suscripress.com/
http://www.naturalcash.com/
http://www.d-intersa.com/
http://www.suscripress.com/
http://d-intersa.com/


Edició en Castellà – Navarra, La Rioja, Aragó i Zona Centre 
 

• Distribució / Difusió Edició Impresa cada mes (1.000 - 1.500 exemplars al mes)  
 
Distribuïdor exclusiu a botigues:  Alimentos Ecológicos Gumendi  
Distribuïdor de premsa: Suscripress 
 

• Accions Setmanals / Mensuals:  
- Botigues d’alimentació ecològica, herbolaris, dietètiques  
- Restaurants ecològics i vegetarians  
- Estaments Oficials: CPAEN 
 
 
 

 
Altres punts de Distribució Nacional:  
 
- EcoCultura Zamora, 1.000 exemplars i pool de premsa 
- Festival Rototom, Zona Pachamama, mitjà oficial 
- Més de 300 restaurants vegetarians de tot Espanya 
- Tots els Comitès de Certificació Ecològica oficials i privats 
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http://gumendi.es/
http://www.suscripress.com/
http://gumendi.es/


Bio Eco Actual a les Fires 
 
• Cobrim les fires més importants d’ Espanya amb distribució in situ: 
 

Espanya 
Anualment repartim més de 65.000 exemplars estand per estand i pool de premsa en les 32 accions 
que realitzem a les fires més rellevants del sector de l’ alimentació ecològica: 
- BioCultura: Madrid (80.000 visitants), Barcelona (70.000 visitants), Bilbao (15.000 visitants) 

València / Sevilla (20.000 visitants) 
- Expo Eco Salud (bi-anual): Barcelona / Madrid (15-20.000 visitants)  
- Bioterra: Irún (13.000 visitants) 
Altres Fires amb presencia de Bio Eco Actual a Espanya:  
Bio Araba (Vitoria), Bio Navarra (Pamplona), BioCantabria (Santander), EcoCultura (Zamora), Fira del 
Medi Ambient de Tàrrega, Vinum Nature (Barcelona), Fira Natura Lleida, Mercat Ecològic de 
Pedralbes (Barcelona - Setmanal), Mercat Ecològic del Vallès (Setmanal), Festival BioRitme (Pantà de 
Sau), Festival Rototom, VeggieWorld Barcelona, entre altres. 

Accions recolzades per Streaming via twitter, web i facebook 
 
Alemanya 
Distribució in situ a BioFach, la més gran fira d’alimentació ecològica del món, de 
la publicació Bio Eco Actual (Edició en anglès), dirigida a públic professional, que  
inclou “Your Spanish Organic Food Partners  Top 14 Spanish Companies”, guia de  
les empreses més representatives del sector de l’’alimentació ecològica a Espanya  
(15.000 exemplares, any 2016). Més de 42.000 visitants professionals. 
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AUDIÈNCIA 
• Més de 4.000 punts de venda d’alimentació ecològica a Espanya reben cada mes Bio Eco 

Actual, que arriba a més  de 95.000 consumidors en la seva edició impresa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Més de 200.000 visites al mes a la web (constant creixement). 
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http://bioecoactual.com/ca


EDICIONS INTERNACIONALS 
• Edició especial BioFach-Vivaness (Nuremberg) 
Llegir edició especial 2017 (12.000 exemplars van ser distribuïts “in-situ”) 
 
Informatiu gratuït dirigit al professional del sector de l'alimentació ecològica, amb to 
internacional i enfocat a la fira BioFach - Vivaness. 
 
 
• Edició especial Natural & Organic Products Scandinavia – Nordic Organic (Malmö) 
Primera edició novembre 2017 (5.000 còpies seran distribuïdes "in-situ" a la fira) 
 
Informatiu gratuït dirigit al professional del sector de l'alimentació? Ecològica, amb to 
internacional i enfocat a la fira Nordic Organic i al mercat escandinau. 
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https://www.biofach.de/
https://www.vivaness.de/
http://www.bioecoactual.com/wp-content/uploads/2017/02/bioecoactual_february_17_biofach.pdf
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http://www.nordicorganicexpo.com/


CLIENTS 
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MASS MEDIA - COL·LABORACIONS 
Col·laboracions habituals en els Medis de Comunicació i aliances de continguts: 
 
- Asociación Vida Sana - BioCultura (Barcelona) 
 
- Agencia EFE / EFE Verde (Madrid) 
Blog Bio Ferias Info, que administramos en la Agencia Efe, EFE Verde. 
 
- Radio Nacional de España Radio 3 (Madrid) 
 
- Organic Market / Bio Market Info / Bio Marché (Alemania) 
 
- BioFach (Alemania) 
 
- Natural & Organic Products London  
 
- Nordic Organic – Natural & Organic Products Scandinavia (Malmö) 
 
- Natexpo (Paris) 
 
- Veggie World Barcelona 
 

- The Ecologist (España) 
 
- Vida Natural 
 
- Comitès de Certificació: CCPAE, CAEM, CAERM, ENEEK, Ecovalia, etc. 
 

- VSF Justicia Alimentaria Global 
 

- Organitzacions Ecologistes: Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace, WWF, etc. 
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http://www.efeverde.com/bio-ferias-info


EDICIÓ DIGITAL 
Difusió Edició Digital de Bio Eco Actual: 
• Actualització diària de noticies www.bioecoactual.com  
• Enviament de un newsletter setmanal a més de 18.000 subscriptors 
• 25.000 lectures mensuals en el llibre digital paginat ISSUU + PDF 
• Més de 7.000 visites diàries a la web www.bioecoactual.com, en augment. Entre 170.000 i 

230.000 visites al mes (en augment). 
• Actualització diària a Facebook (Més de 57.000 seguidors) i Twitter (Més de 5.200 seguidors)  
• Llistat de Fires “BIO” més complert de Europa, amb totes les fires a nivell mundial 
• Secció Bio Productes - El Més Nou, amb els últims productes i novetats del mercat 
• Intercanvi de continguts amb EFE Verde, Asociación Vida Sana, IFOAM, BioFach, etc. 
 
Segueix-nos a:                                                                            Llegeix-nos a: 
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https://twitter.com/BIOECOACTUAL
http://www.bioecoactual.com/
http://www.bioecoactual.com/
https://www.facebook.com/pages/Bio-Eco-Actual/592006354181141
https://twitter.com/BIOECOACTUAL
http://www.bioecoactual.com/ca/calendari-fires-bio/
http://www.bioecoactual.com/ca/category/el-nou-ca/
http://www.bioecoactual.com/
https://www.facebook.com/bioecoactual
http://bioecoactual.com/es/


EL NOSTRE EQUIP 
• Bio Eco Actual està format per periodistes i especialistes en cada matèria. Cada mes 

es realitzen nous continguts temàtics d’actualitat nacional i internacional. Cobrim 
informació amb redacció pròpia a Madrid i Barcelona. 

 
• El lector pot contactar directament amb els responsables de cada secció al contacte 

que figura a la capçalera.  
 

• Més de 30 col·laboradors composen el nostre equip, entre ells periodistes, 
ecologistes, professionals del sector “bio”, etc. 
 

• Bio Eco Actual, Premi BioCultura Premsa Especialitzada 2013 

 
 
Coneix l’equip a www.bioecoactual.com/ca/equip  

19 

http://www.bioecoactual.com/ca/equip
http://www.biocultura.org/premios


Per més informació visiti www.bioecoactual.com o contacti amb  
Enric Urrutia: bio@bioecoactual.com - +34 937474319 / +34 664320251 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bio Eco Actual és una publicació de Centipede Films, S.L. 
NIF: B64801327 
Bio Eco Actual® és una marca registrada a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Inscrit a la Agencia Española de Protección de Datos. 
Ministerio de Cultura: Sección 1ª nºJ 4956 (Producción cinematográfica) – Sección 9ª  nºJ381 (Producción audiovisual) Reac Nº 2462 (Generalitat de 
Catalunya) – Egeda nº1974 
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http://www.bioecoactual.com/es
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