TARIFES PUBLICITÀRIES VIGENTS

www.lhdigital.cat
PREUS I DIMENSIONS
Posició

Format

Mida

Ubicació a la
capcelera de
totes les pàgines
i seccions

Banner únic
Banner gran
Banner petit

1000px-110px
680px-110px
320px-110px

Ubicació portada
inferior esquerra
Ubicació portada
inferior esquerra

Banner únic

490px-102px

175€

5,83 €/dia

Banner individual
(màxim, bateria
de tres banners)
Banner individual

150px-102px

90 €

3€/dia

150px-102px
150px-120px

100 €
125€

3,33€/dia
4,16€/dia

Ubicació portada
central dreta

Preu per mes
(30 dies)
260€
180€
140€

Preu per dia
8,66€/dia
6€/dia
4,66€/dia

Els preus d'aquestes tarifes no inclouen l'IVA (Altres formats i posicionaments, consulteu)

DESCOMPTES
De 2 a 3 mesos ................. 10% dte
De 4 a 6 mesos ................ 15% dte
De 7 a 9 mesos ............... 20% dte
A partir de 10 mesos ...........30% dte
Entitats de la ciutat registrades a L’Ajuntament de L’Hospitalet sense ànim de lucre.... 50% dte
Agències de Publicitat, consultar condicions.

SECCIÓ PUBLICITAT
L’H DIGITAL
Tel. 93 297 28 00
publicitat@lafarga.com
www.lhdigital.cat

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Els bànners estaran confeccionats a càrrec del anunciant amb les dimensions i resolució
acordades en un dels formats d'imatge: jpg o png. També poden ser banners dinàmics: format gif.
Els banners es poden ellaçar mitjançat un click a la web del client

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
La contractació de publicitat es farà a través d’ordres de reserva. La presentació d’una ordre de
reserva suposa per part del contractant el coneixement i l’acceptació de les presents condicions i
de les possibles normes addicionals que LA FARGA, GEMSA pugui anar emetent i que afectin
directament l’ordenació de publicitat.
LA FARGA, GEMSA, es reserva el dret de rebutjar l'admissió o suspendre en qualsevol moment
l'emissió i/o inserció de la publicitat que, segons el seu parer, pugui causar el rebuig de l'audiència
o sigui atemptatòria contra els principis de legalitat, autenticitat, veracitat i lliure competència o no
s’ajusti a la legislació vigent.
LA FARGA, GEMSA, es reserva el dret de modificar les condicions de pagament pactades o exigir
garanties addicionals.
LA FARGA, GEMSA, es reserva el dret de rebutjar l'admissió o suspendre en qualsevol moment
l'emissió i/o inserció de la publicitat que, segons el seu parer, pugui causar el rebuig de l'audiència
o sigui atemptatòria contra els principis de legalitat, autenticitat, veracitat i lliure competència o no
s’ajusti a la legislació vigent.
Els bànners estaran confeccionats a càrrec del anunciant amb les dimensions i resolució
acordades en un dels formats d'imatge: jpg o png. També poden ser banners dinàmics: format gif.
LHDIGITAL.CAT es reserva el dret d'ajustar el bànner lliurat pel client a les dimensions pertinents
de cada bànner. Tots els bànners podran enllaçar amb una Web externa, serà el client el que
facilitarà l'enllaç.
Aquesta valoració quedarà en mans de la LA FARGA GEMSA
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