Les propostes comunicatives
de la Plataforma Cultural LO CAMPUS
TARIFES DE PUBLICITAT
La “Plataforma Cultural LO CAMPUS” és la marca que
agrupa la Joint Ventura Cooperativa de l’Associació
cultural VIVÈNCIA ARANESA i l’Associació universitària
AMICS de la revista LO CAMPUS per fer premsa universitària i premsa sobre educació en general.

Per la seva condició d’associació de cultura l’entitat Vivència Aranesa té atorgada estar exempta de cobrar l’IVA
en conformitat amb l’article 20.1.14 de la “Llei 37/1992,
de 28 de desembre”, o sigui tots els productes i serveis
que realitzem no cobrem aquesta taxa.

És una micro-premsa especialitzada i independent feta de
manera artesanal per professionals de la premsa, professors i estudiants, utilitzant totes les últimes tecnologies
digitals.

La nostra oferta de productes i serveis actuals
per a PUBLICITAT son:

És el treball associatiu de dues ONGs: L’Associació cultural en aquesta feina cooperativa és l’entitat financera (o
sigui responsable de les facturacions) i l’Associació universitària és la part intel·lectual del projecte.
Som associacions legalitzades a Catalunya. Les nostres
petites Seus i Redaccions de premsa estant a Lleida, Vie
lha i Barcelona.

2. El periòdic digital LO CAMPUS DIARI.
3. Els 7 mini-Suplements especialitzats: ACCIÓ SOLIDÀRIA, Clàssica, Goodbye Institut, LO CAMPUS MÈDIC, LO
CAMPUS BARRIS, La Franja i la Universitat i ER ESTUDIANT.
4. Elaboració de Publireportatges com a Comunicació
institucional i/o Comunicació corporativa.

Inserir Publicitat
en premsa universitària
és màrqueting social
i de valors

Sala de Reflexió Antoni Tàpies
Universitat Pompeu Fabra

ontractar publicitat en premsa
C
universitària no només és apostar per una comunicació adreçada

bueix a un reforçament molt positiu de confiança amb la marca o
amb l’esdeveniment o el que sigui
directament a un “target” jove anunciat. Sobretot si a més, la
amb un perfil demogràfic, socio- premsa universitària també concultural i digital ben determi- tribueix en sous per pagar estudis
nat, on potencialment hi ha unes als estudiants que treballen.
300.000 possibilitats d’impactes
directes dins els 21 Campus de les Els productes editorials que podiferents Universitats de parla ca- tencia la “Plataforma Cultural LO
talana; a més de tot això, repre- CAMPUS” incorporen premsa unisenta el reforçament de la marca versitària, tant en la seva vessant
anunciant en termes socials i de informativa com d’opinió o com de
valors, pel fet de fer costat quan materials de servei i d’acadèmics,
és compra publicitat, a un Projec- i això representa molta col·labote sorgit de la pròpia comunitat ració, molta participació i a la
universitària, de l’associacionis- vegada molt de pluralisme. Son
me i de tot l’entorn educatiu que materials de premsa que per defiacabarà confluint a la Universitat. nició ofereixen als nostres lectors
informació que depèn de la nostre
La inserció publicitària en entor- credibilitat i independència. Fem
ns col·laboratius de joves, contri- premsa, obviant les pressions.

Redacció: Campus Cappont
redacciolleida@locampus.cat
Carrer Pere de Cabrera 12,
2on 9a
25001 Lleida

1. La revista trimestral LO CAMPUS.

També oferim a les nostres pàgines
i pantalles materials de Comunicació Institucional o Comunicació
Corporativa pagada. Òbviament
l’anunciant canalitza aquelles aspectes més positius del que vol
“vendre”. El lector nostre, també sap que si acceptem elaborar
i editar les anomenades PÀGINES
ESPECIALS o sigui PUBLIREPORTATGES del que sigui, té la garantia que nosaltres ens creiem
de veritat els continguts, sinó no
admetríem fer la inserció.
La publicitat en un entorn tant
especialitzat com el nostre, en el
que tenim cada any acadèmic el
subjectes-diana ben identificats,
té una eficàcia que cap publicitat
generalista pot donar. Que ningú
dubti de que podem CONSTRUIR

Redacció: Aran
redacciovielha@locampus.cat
Carrer Sarriulerà 12, 3er 1a
25530 Vielha

Telèfon: 973 20 49 07

PAQUETS INTEGRAL DE PUBLICITAT utilitzant diferents productes
i totes les vies possibles de màrqueting digital. És una bona fórmula d’una provada eficàcia i pot
ajudar a construir una tarifa ben
ajustada per l’anunciant com per
nosaltres.
stem oberts a qualsevol i inEnostres
novadora manera d’arribar als
lectors i ens atrau molt
treballar conjuntament amb els
nostres anunciants.

Sinó us ho creieu el nostre entusiasme, proveu-nos.
Joan-Ramon
Colomines-Companys
Director de LO CAMPUS
i LO CAMPUS DIARI

Redacció: AlcaFilms Barcelona
redacciobcn@locampusdiari.com
Carrer Pallars 84-88
08018 Barcelona

Publicitat: Margarida Companys

La revista LO CAMPUS va començar com a premsa universitària independentment de les Terres de Lleida i Aran el 23 d’abril
de 2008 que ha passat a ser de
tot Catalunya l’any 2014, tant de
continguts com de distribució. La
revista és un tabloide bimestral
que se n’han publicat 41 números, amb versions digitals i de paper.

Fitxa Tècnica i Publicitària
de la revista LO CAMPUS
Versions: versió digital issuu,
versió digital pdf i versió paper
premsa (només números Especials).
Periodicitat: Trimestral.
Mida: Tabloide. 249 x 363 mm.

Suplements especialitzats:
7 mini-Suplements inclosos en
diferents números de la revista.
Algun mini-Suplement té una difusió independent.
Separates: Separates d’articles
i de pàgines temàtica amb una
distribució pròpia.

Llargada: 32 pàgines + algun
dels mini-Suplements (8 pàgi- Muntatge d’una SEPARATA digital.
nes).
Tintes: 4 x 4 Color a totes les Muntatge per digital en especial per a mòbil.
pàgines.
Tirada amb paper premsa:
Versió només en números considerats especials.10.000 exemplars. (Els 60% de venda als
quioscos).

Difusió de Separates: Activitat
que fem a traves d’un “Community Manager” cada dia, durant
60 dies per les Xarxes Socials.

Difusió de la Separata digital al
Versions Digitals: 20.000 im- nostre periòdic digital LO CAMpactes directes. Versió gratuïta. PUS DIARI. (Visibilitat diària).

Tarifes de Publicitat Directa
de la revista LO CAMPUS

1 mòdul
(124 x 45 mm.)

Elaboració de Publireportatges i Quaderns de comunicació
institucional: 1.Recerca sobre
la informació a incloure en les
PÀGINES ESPECIALS. 2.Redacció dels Textos. 3.Disseny gràfic
i maquetació. 4.Compra dels
drets de les fotografies a utilitzar. 5.Impressió en paper i construcció de pantalles digitals.
Difusió de Publireportatges i
Quaderns de comunicació institucional dins de la revista en
versió paper als quioscos de
les Terres de Lleida i Aran, i en
versió digital als Campus Virtuals de les 22 universitats de
parla catalana (la Xarxa Vives).
Aquesta distribució de paper i
digital es fa amb quinze dies de
diferència perquè la versió paper és de pagament i la digital
és gratuïta.

Totes les nostres Tarifes estant
exemptes de cobrar-hi l’IVA

1/4 pàgina
(4 mòduls)
Vertical
(124 x 181 mm.)
o horitzontal
(249 x 90 mm.)

400 euros

100 euros

1/2 pàgina
(8 mòduls)
(249 x 181 mm.)

800 euros

Tota la pàgina
(16 mòduls)
(249 x 363 mm.)
Cantó esquerre.

1600 euros

TARIFA del PAQUET COMBINAT d’un Publireportatge
de LO CAMPUS, LO CAMPUS DIARI
i promoció en la gestió de comunitats en línia
El Publireportatge, que es presenta com a
PÀGINES ESPECIALS, constaria de l’edició de
5 pàgines de mida tabloide en doble versió
en digital (versió issuu i versió pdf).
El treball de l’equip de la revista LO
CAMPUS:
1.Recerca sobre la informació a incloure en
les PÀGINES ESPECIALS.
2.Redacció dels Textos.
3.Disseny gràfic i maquetació.
4.Compra dels drets de les fotografies a utilitzar.
5.Muntatge per pantalles digitals: Ordinador,
Tauletes i mòbil

PÀGINES
ESPECIALS
Exemple de
Publireportatge
elaborat
per a la UdL

Al diari digital LO CAMPUS DIARI:
1.Muntatge d’un SEPARATA digital amb finestra pròpia a la interfície del digital.
2.Durada d’un mes (31 dies) de finestra digital pròpia al diari.
Acció de community management
en línia:
1.Difusió de la Separata digital per les Xarxes Socials en especial Twitter.
2.Difusió per e-mail de la Separata digital als
llistats d’estudiants i professors a les comunitats de les 21 universitats de parla catalana i una tria d’e-mails del món cívic, social,
politic, econòmic i cultural dels Països Catalans.
Preu del Publireportatge com a PAQUET COMBINAT d’insercions a LO CAMPUS,
LO CAMPUS DIARI i promoció en la gestió de comunitats en línia.
PREU FINAL 3.985 euros (Sense IVA per estar exempta).

Els
mini-Suplements
de LO CAMPUS
son peces
editorials que
possibiliten
Patrocinis,
Mecenatges i /o
Esponsoritzacions
a la carta.

Xarxa de “ANTENES DE
COMUNICACIÓ” de LO
CAMPUS formada per
voluntaris per aportar informació de tota
mena d’activitats als
Departaments i Centres
de la seva universitat

LO CAMPUS
DIARI

Tarifes de Publicitat a
LO CAMPUS DIARI

http://locampusdiari.com
El primer diari digital
de premsa universitària
independent feta
per periodistes, estudiants
i professors
sobre les 21 universitats
de parla catalana.
I sobre la cultura jove d’arreu.

2.000 euros / mes

Catalunya, País Valencià,
Illes Balears, Catalunya Nord,
Andorra i l’Alguer
Universitat Abat Oliba CEU ● Universitat d’Alacant
● Universitat d’Andorra ● Universitat Autònoma de
Barcelona ● Universitat de Barcelona ● Universitat
CEU Cardenal Herrera ● Universitat de Girona ● Universitat de les Illes Balears ● Universitat Internacional de Catalunya ● Universitat Jaume I ● Universitat de Lleida ● Universitat Miguel Hernández d’Elx
● Universitat Oberta de Catalunya ● Universitat de
Perpinyà Via Domitia ● Universitat Politècnica de
Catalunya ● Universitat Politècnica de València ●
Universitat Pompeu Fabra ● Universitat Ramon Llull
● Universitat Rovira i Virgili ● Universitat de Sàsser
● Universitat de València ● Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya

400 euros / mes

Tot
sense IVA
per exempció oficial,
per ésser l’editor una
associació cultural

Per la seva condició d’associació de cultura l’entitat
Vivència Aranesa té atorgada estar exempta de cobrar l’IVA en conformitat amb l’article 20.1.14 de la
“Llei 37/1992, de 28 de desembre”, o sigui tots els
productes i serveis que realitzem no cobrem aquesta taxa.

400
euros / mes

300 euros / mes

500
euros / mes

500 euros / mes

