Tarifes de publicitat 2018

La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya - Federació Catalana d'Alpinisme
i Escalada (FEEC) és una entitat privada d'utilitat pública i d'interès cívic i social. Està
constituïda per les entitats excursionistes i els clubs esportius de muntanya.
La FEEC en xifres (octubre de 2017)
433
Entitats
federades.
41.044
Socis
federats.
73.716
Socis
d’entitats.

4 /4
Centres
de tecnificació /
Seleccions
esportives.
11
Disciplines esportives.

21
Refugis
de muntanya.
11.000
Km de senders
homologats.

25
Empreses
patrocinadores.

Més de 400 empreses
amb avantatges per a
federats.

91
Proves esportives
oficials.

Revista Vèrtex



Vèrtex és la revista de muntanya i excursionisme editada per la FEEC, amb una trajectòria que
es remunta a l'any 1966.



Compta amb la col·laboració dels principals experts i recull articles, reportatges, entrevistes,
notícies, relacionades amb el món de la muntanya i l’excursionisme.



Amb un tiratge de 29.000 exemplars de mitjana, Vèrtex es distribueix per subscripció als
federats, i va dirigida als practicants d’activitats de muntanya.



Es pot trobar a totes les entitats excursionistes de Catalunya, a més de les biblioteques, les
botigues d’esports i les llibreries especialitzades de Catalunya.



Durant els últims anys, s’ha consolidat com a referent del seu sector i és la revista d’esports de
muntanya més llegida en català.
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Característiques de la revista Vèrtex
Continguts: seccions fixes (actualitat, itineraris
excursionistes, vies d’escalada, activitat alpinística, novetats
editorials) i temes de portada que es configuren com a
dossier central dedicat a un àmbit o territori.
Periodicitat: bimestral, amb distribució durant la segona
quinzena dels mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i
desembre.
Tiratge: 29.000 exemplars de mitjana.
Format: 210 x 277 mm.
Pàgines: 96, més cobertes.
Impressió: òfset.
Enquadernació: rústica fresada.
Paper de les cobertes: estucat mate 200 gr.
Paper interior: estucat mate 80 gr.
Formats i preus
Posició / Format

Dimensió (mm)

Preu (euros)

Contraportada

1.670

Interior de portada

1.320

Interior de contraportada

210 x 277

1.255
1010

Pàgina interior
Doble pàgina / Publireportatge

420 x 277

1.920

Mitja pàgina vertical

105 x 277

580

Mitja pàgina horitzontal

210 x 138,5

505

Quart de pàgina horitzontal

210 x 69,25

290

Encartaments

Pressupost a mida segons característiques, pes i format.
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Web de la FEEC (www.feec.cat)
El web de la FEEC és el portal de referència de les
entitats excursionistes i els clubs esportius de
Catalunya.
Difon notícies i activitats amb una actualització diària,
amb més de mil fitxes diferents d'informació a l'any.
Publica la informació de les competicions oficials dels
esports de muntanya: nou calendaris diferents, més
de vint competicions oficials, més d'un centenar de
cites esportives.
Manté un servei permanent d'informació i recursos
per a la pràctica de l'excursionisme i els esports de
muntanya.
Durant el 2018 s’ampliaran les funcionalitats de la
Home i s’aplicaran nous recursos.
Estadístiques generals
Resum anual de Google Analytics







2.100.942
172.000
120.500
163.610
25.932

visites anuals.
visites mensuals
usuaris únics mensuals.
pàgines vistes mensualment.
visites diàries.

Butlletins de la FEEC

Els Butlletins de la FEEC són un recurs per fer arribar
de manera segmentada els continguts d’interès a les
entitats i els federats, amb un potencial d’unes
100.000 usuaris.
Tipus de butlletí i periodicitats






Informacions: setmanalment.
Activitats: setmanalment.
Promocions: mensualment i puntualment.
Entitats: mensualment.
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Mides i posició dels espais publicitaris al web i els butlletins

Pàgines interiors dinàmiques

Butlletins de la FEEC
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Formats i preus
Posició / Format

Dimensió (píxels)

Preu (euros) / mes

Superbàner a la Home de la web
(en rotació)

920 x 120

265

Superbàner a la Home de la web
(en exclusiva)

920 x 120

530

Megabàner a la capçalera de totes les pàgines del
web (en rotació)

728 x 90

265

Bàner petit a la capçalera de totes les pàgines del
web (en rotació)

120 x 90

80

Introducció a les fitxes de continguts dinàmics:
notícies i agenda d'activitats (en rotació)

468 x 60

110

Introducció a la capçalera del Butlletí setmanal /
Newsletter (en exclusiva)

468 x 60

130

300 x 120

110

300 x 60

60

Laterals de les pàgines dinàmiques del web (en
rotació) i dins del butlletí setmanal (fix)

Packs i descomptes

Revista Vèrtex

Descomptes segons
el nombre d'insercions
durant el mateix any.

2 insercions: 5%
3 insercions: 10%
4 insercions: 15%
5 insercions: 18%
6 insercions: 20%

Web de la FEEC

Presència destacada al web
i butlletins durant un mes.

Superbàner Home
+ Megabàner interior
+ Bàner petit butlletins
350 euros / mes.

Revista + web + butlletí

Descompte per contractació conjunta.

Fins al 20%
sobre la tarifa global.

Condicions generals





Als preus d'aquest document cal afegir l'IVA.
L’elecció de la ubicació de la publicitat està condicionada a la disponibilitat d'espai.
Servei gratuït de correcció i traducció al català dels anuncis que ho requereixin.
L’adaptació de la publicitat als espais suposa un recàrrec del 10%. El disseny integral es
factura a banda. Consulteu les nostres tarifes de disseny per avançat.
 Les entitats i els clubs, les empreses patrocinadores i col·laboradores de la FEEC tenen
descomptes i avantatges específics que prenen com a referència aquestes tarifes.

