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Tota la informació esportiva
de Catalunya i del món
La mirada catalana de l’esport
L’Esportiu és l’únic diari d’esports en català. Per estar informat de tot el
que passa en l’àmbit esportiu a casa nostra i al món, a través d’una mirada pròpia. Fem periodisme esportiu amb el punt de passió que porta l’esport.
Estem al costat de tots els nostres clubs i esportistes i ens emocionem
defensant les nostres seleccions.

Cada dia amb

DIFUSIÓ

19.043
exemplars
Fonts OJD: Juliol 2019 a Juny 2020
Fonts pròpies
Fonts EGM: Octubre 2019 - Maig 2020

LECTORS

105.290
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Tarifes

PLANES

Edició Catalunya

Edició Girona

Parell

2.640 €

2.200 €

Senar

3.168 €

2.640 €

Doble plana

5.820 €

4.850 €

Parell

1.674 €

1.395 €

Senar

2.009 €

1.674 €

Doble mitja plana

3.690 €

3.075 €

Parell

82 €

68 €

Senar

98 €

82 €

180 €

150 €

98 €

82 €

Fins a 4 planes

0,12 €

0,12 €

Fins a 8 planes

0,15 €

0,15 €

Consulteu

Consulteu

MITJA PLANA

MÒDUL

Portada
Contraportada
ENCARTAMENTS

Més de 8 planes

RECÀRRECS
30% per emplaçament fix
50% per reportatges comercials
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8 mòduls x 6 columnes
328,95 mm

• Paper premsa a tot color
• Mides: Ample x alt
• Mida total: 282,2 x 375 mm
• Mòdul: 37,5 x 34,42 mm
286,87 mm

• Plana: 250 x 328,95 mm
• 1/2 plana: 250 x 160,65 mm
• Doble plana: 532 x 328,95 mm

202,72 mm

244,80 mm

• No s’accepten insercions de 7 mòduls d’altura
• A la portada de l’Esportiu només s’accepten els formats de 2 mòduls x 2
col., 2 mòduls x 3 col. i 1 mòduls x 6 col.
• A la contraportada i portada, l’altura màxima acceptada és de 2 mòduls.
L’alçada de la portada és de 57 mm
Tancament i lliurament d’originals
de la data de publicació. Per a les edicions del diumenge, dilluns i dimarts, l'admissió de
publicitat es tanca el divendres anterior, a les 12 h.

76.50 mm

118,57 mm

160,65 mm

• La reserva i l’entrega d’originals s’ha de fer amb una antelació mínima de 48 hores abans

34,42 mm

Tarifes

Característiques tècniques

Plantilla de mòduls

37,50 mm

80,00 mm

122,50 mm

165,00 mm

207,50 mm

250,00 mm
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Tarifes

Tarifes

L’ESPORTIU

decatalunya.cat
62.131
Usuaris únics
al mes

L’ESPORTIU

www.elpuntavui.cat

299.867

166.645

Pàgines vistes

Visites

decatalunya.cat

Fonts pròpies
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Ubicació

Mida

1

MEGABÀNER

2

BILLBOARD

PREU per miler d’impressions

12 €

728x90 píxels
Altres mides: 980x90, 972x90, 970x90, 972x30 píxels

18 €

970x250 píxels
Altres mides: 997x250 i 980x250, 972x250 píxels

3

ROBAPÀGINES

12 €

300x250 píxels

ROBAPÀGINES AMB VÍDEO O DESPLEGABLE

15 €

300x250 píxels

ROBAPÀGINES DESPLEGABLE AMB VÍDEO

18 €

300x250 píxels

4

DOBLE ROBAPÀGINES

18 €

300x600 píxels

5

CINTA

10 €

320x30 píxels
Altres mides: 348x40, 348x50 i 348x100 píxels

6

WALL

Consulteu

Ocupa tota la pantalla

7

CORTINETA

Consulteu

800x600 píxels

8

PATROCINI SECCIÓ

Consulteu

537x60 píxels

9

MÒBILS

Consulteu

Megabàner: 320x100, 300x50 píxels
Robapàgines: 320x50, 300x251 píxels
Doble Robapàgines: 300x600 píxels

Característiques tècniques:

L’ESPORTIU
.cat

• El pes màxim d’un bàner és de 50 kB
• El format del bàner pot ser:
* SWF (Flash). Permet text i moviment. Versió 9 o inferior. Hi ha la possibilitat d'afegir
un GIF de seguretat per mostrar als navegadors que no tinguin Flash
* GIF. Permet text i moviment
* JPG (JPEG). No permet moviment
* Text (HTML). Pot contenir text, enllaços i imatges

Més informació:
https://www.lesportiudecatalunya.cat/epa/publicitat/web.html
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CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ
Condicions generals
• L’empresa editora es reserva el dret de publicar els anuncis.
• Tota publicitat que es pugui confondre amb la informació pròpia de la publicació portarà el corresponent distintiu.
• Quan un anunci es consideri mal imprès, l’abonament s’efectuarà repetint la inserció, sempre que el client indiqui i acrediti a l’editor les omissions i
errors continguts, en un termini de 30 dies des de la publicació.
• En cas que l’anunciant enviï un material erroni, no es procedirà a l’abonament de la inserció. Per això, és obligatori l’enviament d’una prova de
l’anunci juntament amb el material, la qual cosa és bàsica en el cas dels anuncis en color.
• A les ordres que sol·licitin emplaçament en una pàgina determinada o una secció preferida, s’aplicarà un 30% de recàrrec.
• 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.
• L’empresa editora es reserva el dret de modificar les presents tarifes sense previ avís.
• Aquestes tarifes anul·len totes les anteriors.
• Totes les factures estan subjectes als impostos corresponents.

Dies en què no apareixen les publicacions impreses: 1 de gener, Divendres Sant i 26 de desembre.

L’ESPORTIU
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Originals i formats
PAPER
Especificacions
• Els originals han d’arribar amb separació de colors CMYK, la resolució correcta i tots els elements que en formen part.
• En les insercions a la portada i la contraportada, és obligatòria la utilització de la llengua catalana. Els textos han d’estar revisats
ortogràficament.
• Les il·lustracions, les fotografies, els suports informàtics o qualsevol altre material de l’anunci són a càrrec de l’anunciant.
Formats acceptats
• JPG, TIFF, PDF amb les tipografies incrustades, EPS amb les tipografies traçades.
Resolucions
Blanc i negre: 200 pp (píxels per polzada).
Color: 300 pp (píxels per polzada).

DIGITAL
• El pes màxim d’un bàner és de 50 kB
• El format del bàner pot ser:
* SWF (Flash). Permet text i moviment. Versió 9 o inferior.
Hi ha la possibilitat d'afegir un GIF de seguretat per mostrar als navegadors que no tinguin Flash
* GIF. Permet text i moviment
* JPG (JPEG). No permet moviment
* Text (HTML). Pot contenir text, enllaços i imatges
Més informació: https://www.lesportiudecatalunya.cat/epa/publicitat/web.html

Tramesa d’originals i ordres

agencies@elpuntavui.cat - Tel. 972 18 64 00
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Güell, 68 - 17005 Girona - Telèfon: 972 18 64 00
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