Anuncia’t al Diari de L’HOSPITALET
Et coneixerà tota la ciutat...
105.000 EXEMPLARS a les bústies de L’Hospitalet
Et presentem el millor aparador per al teu negoci, el teu producte, el teu servei o la teva entitat!
El Diari de L’HOSPITALET, la publicació informativa degana de la ciutat.
L’HOSPITALET ocupa una posició competitiva immillorable que de ben segur et serà de profit.
Hi trobaràs a cada edició tota la informació de serveis i tota l’actualitat vinculada a la ciutat, amb
reportatges, entrevistes, cròniques, articles d’opinió, fotografies i enllaços QR i referències a pàgines
web que permeten ampliar el contingut dels temes tractats.

TIRATGE EXCEPCIONAL
El Diari L’Hospitalet te una periodicitat mensual, compta amb un tiratge d’excepció: 105.000
exemplars que es distribueixen gratuïtament a través de totes les bústies de la ciutat, dels punts
municipals d’atenció al ciutadà, dels poliesportius i d´altres equipaments...

LA MILLOR OPCIÓ PER DONAR-TE A CONÈIXER
L’oferta publicitària del Diari de L’HOSPITALET inclou múltiples mides i formats que s’ajusten a
qualsevol necessitat i pressupost. Sens dubte, el millor aparador de la ciutat amb el que podràs
obtenir resultats garantits.
Consulta el calendari de publicació i les tarifes de publicitat vigents i efectua la teva reserva amb
antelació.

RECORDA, T’obrim les portes de tota la ciutat!
Sol·licita’ns pressupost a través de la SECCIÓ PUBLICITAT dels MITJANS DE COMUNICACIÓ.
Més informació:

SECCIÓ PUBLICITAT
Diari de L’HOSPITALET
Tel. 93 297 28 00
Mòbil: 686 95 21 35
publicitat@lafarga.com
http://lhdigital.cat/web/digital-h/publicitat

MIDES I TARIFES PUBLICITÀRIES VIGENTS

FALDÓ PORTADA
248,7mm X 50,8mm

625€

FALDÓ INTERIOR
248,7mm X 63,5mm

Apertura secció 350€
Faldó interior 320€ *

PÀG. INTERIOR
248,7mm X 343mm

1.130€
LATERAL 2 X 4
96,3mm X 131,3mm

240€

*

MÒDUL3X2 I 2 X 2

QUART DE PÀGINA

3 X 2: 147,1 X 63,5mm
2 X 2: 96,3 X 63,5mm

147,1 X 131,3mm

170€

118€

325€

1/2 PÀG. INTERIOR

MÒDUL 5 X 4

MÒDUL 5 X 3

248,7mm X 165,1mm

248,7mm X 131,3mm

248,7mm X 97,4mm

525€

450€

625€

LATERAL PÀG. 2 X 10
96,3mm X 343mm

725€

*Recàrrec del 10% si ho sol·licita el client a les pàgines 3, 5 i 7
Els preus d'aquestes tarifes no inclouen l'IVA
La confecció d'originals anirà a càrrec de l'anunciant.

ROBAPÀGINES
197,9mm X 232,8mm

890€

CONTRAPORTADA
248,7mm X 359,8mm

1.445€

DESCOMPTES
Num. d’insercions

Descomptes sobre el preu tarifat

De 2 a 3 insercions

10% dte

De 4 a 6 insercions

15% dte

De 7 a 9 insercions

20% dte

10 o més insercions

30% dte

Entitats sense ànim de lucre

50% dte.

Els descomptes s'apliquen per nombre d'insercions contractades en una
mateixa ordre de reserva o en dues ordres consecutives.
Les Entitats/Associacions sense ànim de lucre han d'estar registrades en el
Registre municipal d'entitats de l'Ajuntament de L'Hospitalet.
Descomptes no acumulables

RECÀRRECS
El Diari de L’Hospitalet es reserva el dret de decidir la pàgina i la posició en la qual apareixeran
publicats els anuncis.
Qualsevol posició determinada sol·licitada expressament pel client a través de l’ordre de reserva
publicitària, comportarà un recàrrec del 10% sobre el preu tarifa (posicionament fixe, pàgina dreta..
etc.) Les insercions ordenades amb recàrrec que per qualsevol motiu no s’hagin pogut publicar
d’acord amb aquesta exigència es facturaran al preu de tarifa, sense aplicar-hi l’esmentat recàrrec.

LLIURAMENT DE MATERIAL
Reserves d'espai: 20 dies anteriors a la data de publicació
Lliurament d'originals: 6 dies abans de la data de publicació
La confecció de l’anunci anirà a càrrec de l'anunciant, (formats pdf/jpg alta resolució)

CANVIS I ANUL·LACIONS
Qualsevol canvi o anul·lació s'haurà de notificar, per escrit amb una antelació mínima de 7 dies (no
inclosos dissabtes ni festius). Les anul·lacions de campanyes que es comuniquin abans de tres dies
del tancament d’edició suposaran per al client l’abonament del 50% del pressupost acceptat.

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 emeti en cada moment i que afectin
directament l’ordenació de publicitat. Aquesta normativa es troba publicada a l'espai web
lhdigital.cat/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 i a la normativa interna vigent.
LA FARGA, GEMSA, es reserva el dret de modificar les condicions de pagament pactades o exigir
garanties addicionals.

TARIFES PER A ENCARTAMENTS

Una de les formes més eficaces per
segmentar geogràficament
L’HOSPITALET

ENCARTAMENT: Preu unitat 0,05€
-

Suplements:
Encartaments retractilats – Preu unitat 0,0072€
Distribució selectiva (per districtes*) – Preu unitat 0,0082€
En cas que el fulletó a encartar tingui un pes superior a 20 grams, demanar
pressupost.

-

Material:
Mides màximes: DIN-A4 (tríptic, quadríptic o díptic prèviament replegat)
A consultar altres possibles formats.
La producció del material a encartar anirà a càrrec de l'anunciant

Els preus d'aquestes tarifes no inclouen l'IVA

Sol·licita’ns pressupost a través de la secció PUBLICITAT dels MITJANS DE COMUNICACIÓ.

Més informació:

SECCIÓ PUBLICITAT
Diari de L’HOSPITALET
Tel. 93 297 28 00
publicitat@lafarga.com
http://lhdigital.cat/web/digital-h/publicitat

