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publicitat
1. L’entorn digital global
El món es troba des de ja fa uns quants anys en un procés de canvi profund arran de la revolució tecnològica. Internet ha permès tenir accés a
molta informació que fins llavors era de difícil accés en tant poc temps. La immediatesa i les possibilitats de comunicació i informació que
ofereix són inabastables. Aquest fet ha desenvolupat una cultura digital que afecta a tots els sectors i tipologia d’empreses, des de la més petita
a la més gran.
Tant si una empresa vol com si no vol aparèixer a la xarxa, els seus clients en parlaran d’ella i dels seus productes i/o serveis tard o d’hora. Liderar aquesta comunicació i
tenir cura de la relació amb els clients de forma més transparent i més propera és ja un punt clau de l’èxit o fracàs de moltes empreses. Els clients, especialment en època
de crisi usen la xarxa per comparar preus i cerca la millor oferta, així com per localitzar l’empresa que li ofereixi aquell servei millor de preu i més a prop.
En aquest context, posicionar l’empresa a la xarxa ha esdevingut una necessitat estratègica essencial. Una de les formes de fer-ho és tenir presència per on passa el nostre
target (clients potencials), en llocs que puguin oferir a l’empresa la màxima visibilitat possible (per exemple Google) però a l’hora el més segmentada possible (que és el
que ofereix Cugat.cat) per tal que hi hagi la màxima conversió a vendes i clients possible. El client d’avui en dia és social, mòbil, local, exigent, informat, interactiu,
ràpid... De les operacions més realitzades pels internautes, més enllà de la missatgeria (incloent-hi l’ús de les xarxes socials per comunicar-nos) i el correu electrònic, la
resta (cercar, informar, localitzar) Cugat.cat ho ofereix en lideratge al nostre municipi.
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2. L’entorn digital de Sant Cugat
Sant Cugat és un municipi on el seu gruix d’habitants (quasi 82.000) és gent eminentment jove amb cultura digital tal i com mostra el gràfic demogràfic de població.
El gruix d’habitants té entre els 25 i els 55 anys d’edat (al voltant d’uns 48.000 habitants), justament l’edat
on és dóna una combinació perfecte entre cultura digital i capacitat de despesa (consum de bens i
serveis). Per tant, podríem dir que, a més d’un bon relleu generacional (edats de o a 15 anys), Sant Cugat
és un municipi idoni per a la promoció online de bens i serveis. Aquest fet es constata en que a Sant
Cugat la majoria de llars estan connectades a Internet i que aproximadament al voltant del 45% dels
santcugatencs està a Facebook. A això se li ha d’afegir el fet que en moltes de les llars ja arriba la fibra
òptima, el que permet un millor i més ràpid accés a la xarxa.
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3. Cugat.cat apropa aquesta audiència al seu negoci
Cugat.cat a través de la seva web lidera al municipi la audiència global, i per descomptat l’entorn digital.

MITJÀ AUDIÈNCIA
CUGAT.CAT (WEB)

71.600*

*OJD maig de 2016
Dades actualitzades OJD: http://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales/cugat-evolucion-audiencia/totales/anual/948/trafico-global/

Quin és el valor com a suport publicitari que ofereix Cugat.cat?

Lideratge en audiència local
Segmentació de l’audiència local
Espai especialitzat per a la promoció del comerç: Guia Comercial
Orientació a resultats (pensem en el ROI – Retorn de la inversió del seu negoci)
Flexibilitat
Competitivitat
Velocitat
Mesurabilitat
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LIDERATGE EN AUDIÈNCIA LOCAL
Cugat.cat té, amb prop de 35.000 usuaris únics al mes el lideratge d’audiència controlada (OJD) del municipi.
SEGMENTACIÓ DE L’AUDIÈNCIA LOCAL
A diferència de cercadors generalistes com ara Google o d’altres, Cugat.cat ofereix un tipus de contingut informatiu de caire local orientat a una audiència resident al
municipi essencialment. Aquest fet és important alhora de promocionar marques, productes i/o serveis al ciutadà de Sant Cugat. A més de la segmentació natural pel
tipus de contingut i la temàtica segons les seccions de la web de Cugat.cat (com per exemple esports).
ORIENTACIÓ A RESULTATS
Cugat.cat presenta per primer cop en el municipi un format publicitari basat en resultats. L’anunciant només paga en funció dels resultats de la seva campanya a la
nostre web. Per a més detalls veure el punt 4 d’aquest document.
FLEXIBILITAT
Cugat.cat està al costat de l’anunciant. Ens adaptem a les seves necessitats de formats publicitaris digitals o espais especials que requereixi. Per exemple, si desitja una
publicitat en vídeo es pot valorar i fer pressupost en funció de la ubicació de la campanya i la seva durada.
COMPETITIVITAT
Els preus de publicitat que ofereix Cugat.cat s’han estudiat per tal de poder competir amb qualsevol mitjà de comunicació digital i pensant amb una nova concepció de
la publicitat, orientada als resultats i la satisfacció del client.
VELOCITAT
L’entorn digital permet crear campanyes publicitàries de forma molt ràpida i econòmica en comparació amb altres formats com ara el paper. Estem preparats per
muntar campanyes massives en molt poc temps.
MESURABILITAT
Un dels grans trets diferencials amb la publicitat tradicional és que la publicitat digital permet mesurar-ho tot, o quasi bé tot. En aquest sentit Cugat.cat ofereix un
complet sistema d’AdServer a través d’OpenX que permet la traçabilitat de qualsevol campanya de forma transparent i acurada. Durant i al finalitzar la campanya
l’anunciant pot saber-ne l’evolució i els resultats finals amb xifres a la mà.
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4. Formats, modalitats i tarifes publicitàries
Ràdio

falques
PUBLICITAT
CONVENCIONAL
Falca 20’’

Dia
6 passis / dia
35€

Setmana
4 passis / dia
250€

Mes
4 passis / dia
400€

Temporada
4 passis / dia
345€ / mes

Falca 30’’

45€

350€

480€

425€ / mes

Infocomercial
1’ a 2’
PUBLICITAT ESPECÍFICA

60€

470€

640€

600€ / mes

Dia

Setmana

Mes

Temporada

Mencions a programes

40€

260€

410€

345€ / mes

270€

480€

425€ / mes

250€

400€

335€ / mes

400€

335€ / mes

Patrocinadors seccions
‘Primera Plana’
Patrocinadors
Magazín ‘Sant Cugat a fons’
Patrocinadors globals de
programes
Patrocinadors ‘Sortim al carrer’
del magazín ‘Sant Cugat a
Fons’

90€

[·] Es pot afegir l’elaboració de la falca.
Pressupost a part
-

Passis aleatoris de 6 del matí a les 22
hores.
L’especificació horària matí, tarda o
vespre tindrà un recàrrec del 10%.

- Seccions: Trànsit, temps, titulars i esports,
entre d’altres.
- Seccions: Connexió mòbil, entrevistes o d’altres
espais.
- La inserció del patrocinador s’estableix a l’inici,
a la segona pausa i al final del programa.
- Entrevista des de la unitat mòbil a
l’establiment del client.
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Internet

bàners i patrocinis
Interstitial

CPM
BASE
25€

CPC
BASE
0,10€/clic

20€

0,09€/clic

15€

0,06€/clic

10€

0.04€/clic

10€

0,04€/clic

10€

0,09/clic

10€

0,04€/clic

10€

0,04€/clic

5€

0,03€/clic

El càlcul de les pàgines vistes s’aplicarà el
primer dia del mes següent.

- Es pot afegir l’elaboració del bàner.
Pressupost a part.

CPM = Cost per mil impressions
Header megabanner
940x100
Robapàgines portada pos 1
580x100
Robapàgines portada pos 2
580x100
Filet portada
580x50
Patrocini secció
580x100
Robapàgines noticies i epsorts
pos 1
580x100
Robapàgines noticies i epsorts
pos 2
580x100
Robapàgines columna dreta
340x50

CPC = Pagament per resultat. Quota mínima:
350€ (Es descomptaria superada aquesta
quantitat)
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vídeos
Cugat.cat diari
10 segons inici dels vídeos
Cugat.cat diari
10 segons inici dels vídeos
+ elaboració del vídeo
Cugat.cat tv
10 segons inici aplicació
Cugat.cat diari
Reportatge d’empreses i comerços dirigit especialment a promocionar campanyes i inauguracions dels clients. Apareix a la
portada de Cugat.cat.

Setmana
CPM
400€
Pressupost d’elaboració del vídeo + 400€

300€
350€

Combinats

Falques + banners
Robapàgines + falca

1 setmana | 4 passis

500€

Robapàgines + falca

1 mes | 4 passis

1.400€

Robapàgines + vídeo corporatiu (2’)

1 mes

2.300€

Patrocini de vídeos del diari + vídeo corporatiu (2’)

1 mes

2.700€
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Produccions audiovisuals

Serveis disponibles
Enregistrament d’actes amb posproducció amb una càmera
Multicàmera
Muntatges professionals
Reportatges
Vídeos corporatius d’empresa o entitats
Documentals
Emissions en directe per a web
Doblatge i subtitulació
Enregistrament de veu
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5. Contacta amb nosaltres
Telèfon: 93 590 34 34
E-mail:
publicitat@cugat.cat
Web:
cugat.cat/especials/publicitat
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