TARIFES
2019

Canviem de disseny,
però no de filosofia

www.mesebre.cat

TARIFES EDICTES MÉS EBRE 2019
edictes

DIARI MÉS EBRE • divendres, 25 de gener / 2019

15

edictes

DIARI MÉS EBRE • divendres, 25 de gener / 2019

15

edictes

DIARI MÉS EBRE • divendres, 25 de gener / 2019

15

edictes

DIARI MÉS EBRE • divendres, 25 de gener / 2019

15

255x333mm

255x37,95mm

Peu Pàgina (5x1) - 110 €

255x164,4mm
255x80,1mm

Faldó 5x2 - 210€

Encartaments
0,25 euros/ejemplar Fins a 8 pàgines
0,38 euros/ejemplar Fins a 16 pàgines
0,005 euros x ejemplar Per cada pàgina de més
• Els preus no inclouen el 21% d'I.V. A.

1/2 Pàgina (5x4) - 385€

Pàgina - 720 €

Recàrrecs: 10% per pàgines senars demanades explicitament.
Originals admesos: Poden enviar-se per correu electrònic o en suport informàtic.
Els originals maquetats hauran d’incloure les imatges vinculades i les tipografies
si aquestes no estan traçades.
Formats admesos: Documents de Indesign, Photoshop i Ilustrator;
documents finals en JPG, TIFF, EPS i PDF.
• *Per ubicacions o modulació especial, si us plau consultar.

Més Ebre, amb més de 900 números des de l’any 2001
està dedicat a la informació del territori, arrelat a la vida local i lligat a l’activitat
política, econòmica, cultural i esportiva de les nostres comarques.
És el setmanal gratuït més llegit de les Terres de l’Ebre, amb una audiència de 48.000 lectors i una tirada de 15.000 exemplars s’imprimeix en
sistema offset i sobre paper premsa, amb un gramatge de 56g/m2 i a tot color.
En el quadernet que teniu a les mans trobareu les tarifes publicitàries de 2019, les quals inclouen diferents tipus de mòduls en ubicacions generals
i específiques. Més Ebre ofereix també la possibilitat de realitzar espais/suplements de publicitat especials, amb una extensió i emplaçament
destacats.

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ
1. L’enviament dels originals es pot realitzar fins 48 hores abans del tancament de l’edició que es fa dijous a les 18 hores.
2. Més Ebre es reserva el dret de decidir publicació o emplaçament dels anuncis per motius d’espai.
3. Els publireportatges, publicitats, programes, esdeveniments i notícies aniran encapçalats amb la paraula “Publicitat”.
4. La composició tipogràfica i la confecció i valoració dels textos dels anuncis, tret indicació contrària del client, se sotmetran als criteris de la
Direcció de Més Ebre.
5. L’anunciant serà el responsable del contingut, dades de la campanya publicitària i del compliment de la normativa comú i específica relativa als
productes o serveis a publicar, així com del compliment de tota la legislació aplicable tant en l’edició impresa com en la digital.
6. Més Ebre admetrà rectificacions efectuades per correu electrònic fins 2h abans de la data límit de recepció d’originals.
7. Més Ebre està obert a estudiar qualsevol altre format proposat per l’anunciant i que no estigui inclòs a les tarifes.
8. El pagament s’efectuarà per avançat a la data de publicació mitjançant transferència bancària. Totes les factures incorporaran les taxes
corresponents.
9. Les dades personals de la persona de contacte seran incorporades a un fitxer titularitat de Més Ebre amb la finalitat de mantenir una relació
administrativa. La persona podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-se a la Direcció de Més Ebre.

TARIFES PUBLICITAT MÉS EBRE 2019
CAPÇALERA

CAPÇALERA

47,5x60,8mm

255x333mm

255x65,3mm

Faldó Portada - 790 €

Crida Portada - 215 €

Pàgina - 1.195 €
Pàgina contraportada 2.190 €
Doble pàgina 2.190 €*

151x164,5mm
255x164,4mm

1/2 Pàgina (5x4) - 675 €

255x37,95mm

Robapàgina (3x6) - 700 €

Peu Pàgina (5x1) - 195 €

125x164,4mm
203x122,2mm

Robapàgina 4x3/3X4 - 420 €

255x80,1mm

1/4 Pàgina - 360 €

• Els preus no inclouen el 21% d'I.V. A.
• *Per a ubicacions o modulació especial, si us plau consultar.

Faldó 5x2 - 360 €
Faldó contaportada
5x2 - 660 €

TARIFES EDICIÓ DIGITAL
www.mesebre.cat

comercial@mesebre.cat • 977 27 92 90 • 610 20 33 25

