Tarifa de Preus 2014-2015
Festa.cat neix de la necessitat de donar a conèixer cultural i festivament tota la geografia catalana. Aquest
portal ens descobreix la gran riquesa del patrimoni immaterial i tradicional que ens defineix com a poble
d’arrels històriques.
Festes majors, fires, concerts, espectacles, concursos, trobades, mercats i exposicions són només una petita
mostra del que podem trobar a Festa.cat, un espai de trobada per aquells que busquen un moment d’oci i
esbarjo entre l’ampli ventall tradicional català.
Festa.cat posa a disposició de l’usuari tota la informació essencial per a la organització de qualsevol tipus de
ruta, passejada, escapada de cap de setmana, sortida o viatge: on dormir, on menjar, informació sobre vins i
caves de qualsevol racó de Catalunya, receptes gastronòmiques de cada localitat diferenciades en cuina
d’autor, cuina festiva, cuina tradicional i, fins i tot, cuina vegetariana. En definitiva, infinitat de possibilitats
que permetran tenir cura de tots els detalls en la teva propera escapada.
Amb una activitat notable a les xarxes socials, Festa.cat acumula més de 1700 seguidors al facebook i quasi
5000 al twitter.

Amb més de 30.000 visites mensuals, més de 4.000.000 pàgines vistes, un acumulat de més de
968.000 usuaris únics i un bon nombre d’usuaris registrats al nostre butlletí setmanal, festa.cat s’ha
convertit en una eina de promoció municipal de gran importància.
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Baners de portada




Patrocini 960x40px: 300 €/mensuals
Principal contingut 728x90px, rotatiu 3 unitats : 100 €/mensuals
Lateral 300x250px, rotatiu 3 unitats : 100 €/mensuals

Butlletí electrònic: Possibilitat de patrocinar el nostre butlletí electrònic amb 1 baner de la vostra
festa o activitat. Mida 600 x 90px: 100 €/setmana
Descomptes: Els clients de festa.cat podran accedir a descomptes i condicions especials en les
diferents campanyes publicitàries.
20% de descomptes per campanyes de més de 6 mesos.
Tarifes CPM: CPM: Cost Per Mil impactes. Els preus es calculen per cada 1.000 impactes, és a dir vegades
que es veurà el baner. Hi ha un descompte progressiu per volum d'impactes. Per a altres campanyes,
consulteu pressupost personalitzat
Baner superior i
robapàgines

CPM 5.000 – 14.999

CPM 15.000 – 24.999

CPM més de 25.000

728x90px i 300x250px

8€/miler

6€/miler

4€/miler

Consulteu la possibilitat de fer campanyes promocionals concretes a les nostres xarxes socials:
Facebook i Twitter.
Posem a la vostra disposició la possibilitat de contractar-nos per a fer el vostre reportatge
fotogràfic. Per un preu molt competitiu cobrirem la vostra festa o activitat.

Persona de contacte: Ramon Masip
Telèfon: 617 40 14 36
Iva No inclòs en cap dels preus
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