dossier PUBLICITAT 2019
www.lavenc.cat

revista mensual
història | cultura | memòria
Volem saber què ha passat i què passa, volem saber‐ne el perquè,
volem explicar‐ho amb rigor i perspectiva.
A través de la literatura i el periodisme, i sempre amb les millors
firmes.

La revista encapçala el projecte cultural de L’AVENÇ, una editorial que conjuga literatura i assaig,
memòria personal i memòria col∙lectiva, reconstrucció del passat i mirada sobre el present.
Núria Iceta niceta@lavenc.cat Tel. 93 245 79 21

Una REVISTA plural, oberta als camps diversos de la cultura, socialment compromesa,
que té la història com a arrel i element d’identitat

ELS MILLORS ESCRIPTORS. La revista té cada any un escriptor convidat:
Francesc Serés, Emili Manzano, Jordi Puntí, Joan‐Daniel Bezsonoff, Imma
Monsó, Josep M. Fonalleras, Joan Todó, Marta Rojals, Julià Guillamon,
Adrià Pujol, Anna Ballbona, Joan‐Lluís Lluís i, enguany, Raül Garrigasait.

FOCUS. Els articles centrals, a càrrec de destacats especialistes,
estan dedicats a diferents temes d’història, literatura, art i
societat amb la mirada pròpia de L’AVENÇ. També traduïm
habitualment articles de revistes culturals internacionals.

L’ENTREVISTA. Cada mes publiquem una entrevista en profunditat, amb
personatges rellevants del món cultural i de la societat catalana.

MIRADOR. Seguiment crític de l’actualitat cultural, amb
cròniques literàries, de teatre i d’arts plàstiques, música, crítica
de llibres, etc.

CLIENT

CANALS DE
COMUNICACIÓ
Lectors,
subscriptors,
seguidors,
periodistes, gestors
culturals,
responsables
polítics... tota la
comunitat lectora de
L’AVENÇ té a la seva
disposició canals
diversos en els quals
accedir a la
informació, establir
converses i
compartir
recomanacions.

INSERCIÓ PUBLICITÀRIA
MULTICANAL

paper

web

digital
edició diària

edició mensual

IMPACTES EN INTERNET I XARXES SOCIALS

5

RAONS PER ANUNCIAR‐SE A L’AVENÇ
Els nostres lectors són consumidors i prescriptors de cultura, un sector significatiu de la població que s’interessa
per la història i la literatura, segueix la programació cultural del país, la vida política i els principals debats socials
nacionals i internacionals. Tenim els principals guardons del sector i ens avalen més de 40 anys d’història

1. TENIM L’AUDIÈNCIA CLAU
2. SOM UN REFERENT
3. OFERIM UN IMPACTE DE QUALITAT
4. COMPTEM AMB UNA DIFUSIÓ ÀMPLIA
5. OFERIM ACCIONS PUBLICITÀRIES A MIDA

ENS TROBARÀS A
EDICIÓ PAPER
llibreries
quioscos
subscriptors
institucionals

EDICIÓ DIGITAL
www.iquiosc.cat
www.ztory.com/ca

WEBS
www.lavenc.cat
www.elsllibresdelavenc.cat
www.llegirencatala.cat

XARXES SOCIALS

Característiques tècniques
-

Publicació mensual (11 números)
Tiratge de 5.000 exemplars.

-

Mida: 21’5 x 28’9 cm
Pàgines: 72 a 88

‐ Impressió: Color
‐ Relligat: Fresat

Condicions contractuals
REVISTA

-

La reserva d’espai s’ha de fer un mes i mig abans de l’aparició de la revista mitjançant comunicació escrita per fax o correu electrònic.
L’anunciant rebrà en el moment d’aparició de la revista un exemplar amb la factura corresponent a la inserció de l’anunci, amb venciment a
30 dies. A la tarifa adjunta cal afegir el 21% d’IVA.
Consulteu ofertes especials i escalats de preus per insercions múltiples.
Lliurament d’originals: en suport digital PDF, TIFF o JPG d’alta definició (300 pp). Els originals es lliuraran en CD o e‐mail. En tots els casos
caldrà adjuntar en format PDF una prova d’impressió. És imprescindible que els colors estiguin en CMYK i les tipografies vectoritzades.
Els originals han d’arribar a la redacció al menys un dia abans a la data de tancament segons el calendari adjunt.

BÀNER (www.lavenc.cat)

-

-

L’anunci ha d’arribar a la redacció 3 dies abans a la redacció segons les mides del full adjunt en format gif o flaix amb enllaç incrustat.
L’anunciant rebrà en el moment d’aparició del bàner al web la factura corresponent a la inserció de l’anunci, amb venciment a 30 dies. A la
tarifa adjunta cal afegir el 21% d’IVA. Preus per mes.
Consulteu ofertes especials i escalats de preus per insercions múltiples.

Calendari de tancaments i sortides
Núm. 453 Gener
Núm. 454 Febrer
Núm. 455 Març
Núm. 456 Abril Especial Sant Jordi
Núm. 457 Maig
Núm. 458 Juny

19 desembre
21 gener
19 febrer
21 març
16 abril
22 maig

27 desembre
25 gener
25 febrer
26 març
25 abril
27 maig

Núm. 459 Juliol/Agost Especial Estiu
Núm. 460 Setembre
Núm. 461 Octubre
Núm. 462 Novembre
Núm. 463 Desembre Especial Nadal

20 juny
22 agost
20 setembre
21 octubre
21 novembre

26 juny
27 agost
25 setembre
25 octubre
26 novembre

TARIFES I FORMATS PUBLICITARIS 2019
Formats

Tarifes
PAPER + DIGITAL

PAPER + DIGITAL

(430 x 289 mm + 3 mm sang)

1 pàgina

Columna vertical

(215 x 289 mm
+ 3 mm sang)

(55,5 x 247,5 mm)

1/2 pàg. horitzontal

1/3 pàg. horitzontal

WEB

(176 x 123,5 mm)

(176 x 81 mm)

Bàner horitzontal

Petit horitzontal
(107,4 x 60 mm)
Focus
1/4 pàg. horitzontal
(176 x 60 mm)

(116 x 60 mm)
L’Opinió / Mirador

(55,5 x 60 mm)
L’Opinió / Mirador
Bàner

(70 x 60 mm)
Focus

(176 x 38,5 mm)

WEB
Bàner horitzontal

Bàner vertical

728 x 90 px

150 x 575 px

240 x 90 px

150 x 287 px

728 x 90 píxels
364 x 90 píxels
240 x 90 píxels

150 x 150 px

2.500 €
3.000 €
2.000 €
700 €
800 €
700 €
600 €
400 €
300 €
400 €

900 €
500 €
400 €

Bàner vertical

150 x 575 píxels
150 x 287 píxels
150 x 150 píxels

Quadrat

364 x 90 px

Cobertes
Doble pàgina
Pàgina interior
Columna vertical
1/2 pàgina horitzontal
1/3 pàgina horitzontal
1/4 pàgina horitzontal
Petit horitzontal
Quadrat
Bàner

900 €
400 €
300 €

Contacte
Per més informació, consultes, contractació o accions especials
contacteu amb:
Núria Iceta
93 245 79 21
niceta@lavenc.cat

