17 anys informant a Santa Coloma
Difusió controlada:
9.325 exemplarS distribuit per edició

Tarifa de publicitat 2022

_CONTACTE :

93 386 62 48
616 86 86 70
elmirall@elmirall.net
jmrocas2004@yahoo.es
Edita: Edicions de Santa Coloma, s.l.

el mensual de Santa Coloma de Gramenet que no es ven

TARIFES PUBLICITAT 2022
CARACTERÍSTIQUES__________________________________________________

Periodicitat:
Tancament:
Tiratge:
Tamany:
Taca:
Paper:
Edició:

el mensua
l

de Santa
Coloma de
Gramenet

que no es
ven

mensual.
Divendres anterior (Reserves en ferm)
10.000 exemplars /
289 x 390 mm
248 x 350 mm
Premsa millorat 48 gr/m2
color

+ 21.000 lectors auditats per l’
Difusió controlada per
Espai__________________

líders al Barcelonès

Membre de l’
Mòduls____

Mesures/mm___ Preu/eur

1 pàgina
5 x 10
50 248 x 350
1.200
Robapàgina 4 x 7
28 197 x 244
975
½ pàgina
5x5
25 248 x 172
700
3x7
21 146 x 244
575
4x 5 / 5 x 4 / 2 x 10 20
535
3x6
18 147 x 208
495
4x4
16 197 x 137
425
3x5/5x3
15
390
¼ pàgina
3x4/4x3
12
350
Peu pàgina 2 x 5 / 5 x 2
10 66 x 248
290
3x3
9 146 x 102
255
2x4/4x2
8
228
2 x 3 / 3 x 2 /1 x 6
6
190
1x5/ 5x1
5
160
2x2/ 4x1/1x4
4
138
1x3/ 3x1
3
104
1x2/ 2x1
2
69
mòdul
1x1
1 45 6 x 30,5
38
ESPECIALS_____________________________________________________
peu portada
1 260 x 50
350
capçal portada
1 66 x 66
300
capçal portada suplement oci*
1 66 x 66
150
mòduls gastronomia
1 79 x 42
95
peu gastronomia
3 248 x 42
240

DESCOMPTES___________
4 insercions
10%
8 insercions
18%
1 any
25%
Establiments locals
10%
Carnet Preferent ACI* 15%
ONG i entitats sense
ànim de lucre
*55%
RECÀRRECS____________
Lloc preferent+15%
ADVERTIMENTS__________
- Els anuncis són a color
- L’IVA no és inclòs
- 45% màxim publicitat.
* Per a activitats pròpies de l’entitat.
Consulta prèvia.

INTERNET___________
Per a insercions
Demanar informació.
Banners:
300 x 250 pixels
728 x 90 pixels
300 x 600 pixels

CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES
CONTROL DE TIRATGE
El mirall.net és una publicació de caràcter mensual amb algunes edicions extraordinàries de manera ocasional
(per exemple Sant Jordi) i s'imprimeixen 10.000 còpies mensuals i del qual es van distribuir segons l'oficina
de justificació de la difusió/premsa gratuïta distribuïda (OJD/PGD) 9.700 exemplars de manera efectiva l’any
2021. No es compten els exemplars d’arxiu dipòsit legal ni d’us intern.
S’adjunta l’acreditació de control de l’empresa INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES que controla els
index OJD i PGD, única a l’Estat espanyol que controla la distribució del tiratge d’exemplars de publicacions
impreses.
Publicacions Gratuïtes Distribuibles.
El mirall.net és l’única publicació d’informació local i comarcal (pròxima) que es dsitribueix a Santa Coloma que
es somet aquest control i que té la redacció ubicada la mateixa ciutat (J. Anselm Clave, 5, al costat e
l’Ajuntament). La capçalera forma part de l’
, entitat que agrupa a més de 400 capçaleres de premsa en paper i digital de Catalunya, València, Illes Balears i Catalunya Nord.
DISTRIBUCIÓ
La distribució d’EEl mirall.net es fa de manera íntegra a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet i també en alguns
punts de Barcelona, Badalona i altres punts de la geografia catalana de manera testimonial. Mensualment, el
repartiment es fa per damunt de 230 llocs diferents de la ciutat (fleques, bars, centre mèdics, despatxos de
l’administració i professionals, estans, loteries, centres esportius i culturals, comerços i botigues, etc...).
L’empresa disposa d’una llista de control exhaustiu dels llocs on es reparteix la revista i dels exemplars que
s’hi deixen.
El darrer estudi general de mitjans propiciat per la Generalitat
i el seu baròmetre de la
comunicació establien més de 21.000 els lectors consolidats de la publicació; però fen esment del fet que l’anàlisi d’enquestes en poblacions tan densament poblades com la nostra -per la metodolofgia emprada per
OJD/PGD- dóna marges d’error més grans dels habituals. De fet, mentre que a la resta de Catalunya, el nombre lectors dels mensuals per exemplar editat era de 3,2 lectors, en el cas de la nostra ciutat l’estadística diu
que no s’arribava ni als 2 lectors de mitjana per exemplar, en una demostració de la dificultats del mostreig
en les grans urbs i que penalitza el nombre de lectors.

Santa Coloma de Gramenet a 20 de desembre de 2021.
Edicions de Santa Coloma, s.l.

