
OFERTA ESPECIAL:  
“PÀGINES PROMOCIONADES I ESPAIS PROMOCIONATS” 

Incorporem a la revista LO CAMPUS i al diari digital LO CAMPUS DIARI, simultàniament i com 
oferta conjunta, el que anomenem “Pàgines promocionades i Espais promocionats”, una mane-
ra de dir elegantment el que tots coneixem com a “publireportatges”. 
  
Per deontologia periodística i per la nostra línia editorial, aquests materials impresos i/o pen-
jats en les plataformes digitals han de portar aquest encapçalament o senyalització com una 

OFERIM 3 serveis integrats: 

TEXT 
1. Confeccionar el text a incloure a les “Pàgines promocionals”. Fem una feina de Copywriters 
o sigui de “redactors de textos”, incorporant elements de màrqueting social per atreure i fide-
litzar el lector. Som periodistes, publicistes i especialistes en màrqueting. A partir de material 
escrit que el client ens subministra, nosaltres fem tantes revisions com el client vulgui, fins 

IMATGE 
2. Elaborem el disseny gràfic i digital com tota la imatge de les “Pagines” i “Espais”. A partir 
de fotografies del client, imatge corporativa i de la nostra recerca d’imatges adequades, fem 

  
INSERCIÓ  
3. A la revista LO CAMPUS número 28 Especial sobre “Escollir universitat / escollir màs-
ter” (Maig/Juny 2015), proposem les “Pàgines promocionals” com un quadern  de 4 (quatre) 
pàgines a color amb imatges i text, amb la mateixa mida de premsa tabloide que té la revista. 
La revista bimensual LO CAMPUS té una versió en paper premsa distribuïda als quioscos i una 
versió digital distribuïda a les diferents comunitats universitàries de les 22 universitats de parla 
catalana i a un ampli llistat de centres culturals. A més es distribueix a Twitter i Facebook. 
  
Al diari digital LO CAMPUS DIARI es penjaria el material elaborat amb una entrada dissenyada 
com una caixa d’imatge i titular publicitari a la interfície de la publicació i amb un espai espe-
cial en segon nivell del periòdic digital, on es desenvoluparia tot el contingut de les “Pàgines 

 

OFERTA de TOT el PAQUET per a Universitats, Facultats, Es-
coles i Instituts. Preu Final ..... 4000 € 

OFERTA de TOT el PAQUET per a Bancs i Caixes per promo-
cionar productes bancaris adreçats als joves i als estudiants.  
Preu Final ..... 5000 € 

 

TOT, SENSE IVA per exempció oficial, per ésser l’editor una  associació cultural.                     


