32
pàgines
DIN A4

publicació
trimestral
4 NÚMEROS L'ANY

L'AGROactivitat és la revista del
sector agrari i ramader amb més
tirada de Catalunya: 19.000
exemplars que arriben a 200
cooperatives distribuïdes al conjunt
del territori, i directament a la llar
de socis i sòcies d’aquestes
cooperatives i als consells rectors
que les dirigeixen.

Es pot llegir en format paper,
digitalment a la web o bé mitjançant
la newsletter que fem arribar als
nostres subscriptors.

També arriba a l'administració,
entitats sectorials, escoles agràries,
universitats, mitjans de
comunicació, biblioteques, etc.

Revista editada per la Federació
de Cooperatives Agràries de
Catalunya, entitat que aglutina
cooperatives que conformen el 40%
de la producció final agrària catalana.

Agrupem tots els lectors del sector
amb poder de decisió i facilitem la
comunicació publicitària amb
potencials clients de totes les edats.

19.000
exemplars
DE TIRADA

La revista del
sector agrari i
ramader amb
més tirada de
Catalunya

DISTRIBUCIÓ

distribució
per grups
d'interès

distribució
geogràfica

Oli d'oliva

distribució
sectorial dels
socis i sòcies
que reben
l'AGROactivitat

10.853

Fruita seca i garrofa

8.897

Vi i cava

6.101

Cultius herbacis i farratges

3.205

Fruita dolça

2.957

Cítrics

1.735

Arròs

1.528

Horta

900

Pinsos

692

Llet

254

Planta viva

29

Ramaderia

11

TARIFES
PUBLICITAT REVISTA PAPER

tirada
periodicitat
àmbit
format
tipus d'arxiu

19.000 exemplars
febrer · maig · setembre · desembre
Catalunya
32 pàgines, DIN-A4, cosit amb 2 grapes
Freehand (vectoritzat), tif o jpg. RGB. 300 ppi

bonificacions*
FORMAT
ANUNCI

MIDES

amplada x alçada

1 NÚMERO

2 NÚMEROS

4 NÚMEROS

-15%

-30%

contraportada

210 x 297

4.500 €

3.825 €

3.150 €

interior coberta

210 x 297

3.500 €

2.975 €

2.450 €

doble pàgina

420 x 297

5.500 €

4.675 €

3.850 €

1 pàgina

210 x 297

2.800 €

2.380 €

1.960 €

1/2 pàgina

180 x 130

1.500 €

1.275 €

1.050 €

1/4 pàgina

180 x 60

800 €

680 €

560 €

columna

54 x 130

350 €
*Es detalla el preu unitari de l'anunci

Preu sense IVA

contacte

Anna Perelló
Tel. 932 292 019
anna.perello@fcac.coop

TARIFES
PUBLICITAT REVISTA ON-LINE

OPCIÓ WEB | 1 baner en portada de l'espai AGROactivitat
mida 200 x 150 píxels
import 150 €
durada 3 mesos

OPCIÓ NEWSLETTER | patrocini anual amb baner
mida
import
durada
exclusivitat
impacte

500 x 150 píxels
2.500€
12 mesos
1 únic patrocinador
8 trameses anuals a 1.900 destinataris per enviament
(presidents, consells rectors, gerents, tècnics i pagesos de cooperatives
de tot el territori català; administració pública i mitjans de comunicació)

característiques del suport
mida gif (estàtic o animat) o jpg
resolució 150 ppi
disseny proporcionat per l'anunciant
URL a la qual s'ha d'enllaçar el baner, si s'escau
tarifes d'ús exclusiu per als anunciants presents a la revista impresa
preu sense IVA

contacte

Anna Perelló
Tel. 932 292 019
anna.perello@fcac.coop

