Tarifes 2017

Tarifes 2017
Dilluns a divendres
06 a 12h

Dissabtes i diumenges

12 a 06h

08 a 14h

14 a 08h

Falques convencionals
20 segons
preu segon

676 €
33,80 €

400 €
20,00 €

444 €
22,20 €

368 €
18,40 €

1a de bloc i determinació horària : 25% recàrrec

Patrocinis
5” + 20”
preu segon

1.055 €
42,20 €

625 €
25,00 €

695 €
27,80 €

575 €
23,00 €

Falca Premium
20 segons
preu segon

944 €
47,20 €

564 €
28,20 €

620 €
31,00 €

516 €
25,80 €

Falca VIP
20 segons

1.180 €

700 €

776 €

640 €

preu segon

59,00 €

35,00 €

38,80 €

32,00 €

Maridatge
Àudio plac.

1.534 €

910 €

1.008 €

832 €

Patrocini

845 €

500 €

555 €

460 €

Tarifes 2017 - desconnexions

Tarifes 2017 – sortides de programa

Tarifes 2017

Condicions de contractació publicitària
Les tarifes generals corresponen a ordres en horari sense determinar;
les falques es radiaran en rotació als diferents programes. La
concentració publicitària en un horari concret tindrà un recàrrec del
25%.
Qualsevol tipus de publicitat no inclosa en aquestes tarifes podrà ser
objecte d’estudi o negociació econòmica amb caràcter especial.
Contacteu amb el Departament Comercial.
Les ordres de publicitat i el material corresponent han de ser a
l’emissora un mínim de 2 dies laborables abans de l’emissió.
L’anunciant es farà càrrec de totes les eventuals reclamacions per la
utilització de músiques i qualsevol altre element que pugui contenir la
falca sense l’autorització o el consentiment dels seus titulars legítims, i
eximeix el Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio de qualsevol
responsabilitat en aquest aspecte.
Qualsevol canvi o anul·lació s’haurà de notificar, per escrit, al
Departament Comercial, amb una antelació mínima de 72 hores.
Les falques gravades a Catalunya Ràdio són propietat de l’emissora i no
es podran utilitzar en cap altre mitjà sense l’autorització prèvia i per
escrit de Catalunya Ràdio.
Les despeses de producció de les falques s’han de consultar amb el
Departament Comercial.

Per cada anunciant o marca suplementaris a la mateixa falca
s’aplicarà un recàrrec del 25%.

Sobre les quantitats pactades s’aplicarà l’IVA i els impostos
que la normativa determini.
El Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio es reserva el dret a
refusar l’admissió d’aquella publicitat que, segons el seu
criteri, pugui anar contra la norma de publicitat de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, pugui causar el
rebuig de l’audiència o atempti contra els principis de
legalitat, autenticitat, veracitat i lliure competència.
La publicitat de productes que fomentin la cultura catalana
podrà ser objecte de condicions especials.
Per necessitats de programació, es podran suspendre les
emissions previstes. En aquest supòsit, es podrà reubicar la
publicitat dintre del bloc que es consideri més oportú i en
condicions similars a les pactades.
El Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio es reserva el dret de
modificar les condicions de pagament pactades o d’exigir
garanties addicionals, quan els informes comercials siguin
negatius.

Departament comercial
T.: 933 069 255

