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1. PAQUET TASTA’M
Paquet de falques adreçat a nous anunciants on oferim diferents opcions publicitàries
combinant falques a Catalunya Ràdio repartides per tota la graella i falques patrocini a
Catalunya Informació. Màxima cobertura.
Tarifes – Preu per paquet de falques
1.1 Paquet Tasta’m 100
Un total de 100 falques a raó de 80 a Catalunya Ràdio i 20 a Catalunya
Informació.
Període de consum òptim: 1,5 – 2 mesos
1.2. Paquet Tasta’m 50
Un total de 50 falques, a raó de 40 a Catalunya Ràdio i 10 a Catalunya
Informació.
Període de consum òptim: 15 dies – 1 mes
1.3 Paquet Tasta’m On/Off
Un total de 100 falques a raó de 80 a Catalunya Ràdio i 20 a Catalunya
Informació. Combinat amb una campanya online on oferim:

Robapàgines

150.000 impressions.

Megabàner

100.000 impressions.

Falca en preroll 50.000 impressions.
Valoració econòmica Paquet Tasta’m: consulteu- ho a
publicitat@ccma.cat
2. AMIC D’iCAT
iCat.cat proposa un marc de col·laboració amb els principals agents culturals i creatius,
i amb les empreses vinculades a fets culturals, a través d’una relació estable i contínua
que permet aplicar estratègies conjuntes.
Beneficis de l’Amic d’iCat.cat:
Vinculació a uns continguts de qualitat.
Gran difusió de les seves activitats per a diversos canals: Internet, apps, xarxes socials i
FM.
Cobertura de diversos targets: presència a iCat.cat, Catalunya Ràdio i Catalunya
Informació.
Presència de marca en accions que realitzi, executi o promogui iCat.cat.
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Paquet de 180 falques de 20” a iCat.cat: (15 falques mensuals en rotació horària). Hi
incloem la producció de la falca.
Paquet de 20 falques de 20” a Catalunya Ràdio. Hi incloem la producció de la falca.
Presència a l’app iCat.cat: 12.000 impressions a l’App d’iCat.cat, format intersticial
(1.000 mensuals).
Presència al web www.iCat.cat i www.Catradio.cat amb un total d’1.800.000
impressions, format robapàgines (150.000 mensuals).
Presència al web d’iCat.cat: 4 setmanes de skin.
2 setmanes en exclusiva
2 setmanes en rotació
Valoració econòmica Amic d’iCat.cat: 6.500€
2.1. Acció Premium
Paquet de 90 falques de 20” a iCat.cat
Paquet de 10 falques de 20” a Catalunya Ràdio.
Presència a l’app iCat.cat: 3.000 impressions a l’App d’iCat.cat, format intersticial.
Presència al web www.iCat.cat i www.Catradio.cat amb un total de 1.000.000
impressions, format robapàgines.
Presència al web d’iCat.cat: 2 setmanes de skin.
1 setmana en exclusiva
1 setmana en rotació
Valoració econòmica Amic d’iCat.cat: 3.000 €
2.2.Acció per Campanya
Paquet de 15 falques de 20” a iCat.cat
Paquet de 4 falques de 20” a Catalunya Ràdio
Presència al web www.icat.cat i www.catradio.cat amb un total de 250.000
impressions, format robapàgines.
Presència al web d’iCat.cat:
1 setmana de skin
1 setmana en exclusiva
Valoració econòmica Amic d’iCat.cat: 1.000€

OFERTES VIGENTS RÀDIO

