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Tarifes d’inserció de publicitat al CEESC*  
 * A totes les tarifes cal sumar-li l’IVA corresponent 

 

FULL INFORMATIU  
DADES TÈCNIQUES DE LA PUBLICACIÓ 
 

Títol: Full Informatiu 

Periodicitat:            

4 números l'any (març, juny, setembre,                    

desembre)    

Format: Din-A4 

Pàgines: entre 28 i 36 

Tintes: 2 + 2 

Tiratge: 2.000 exemplars en paper  

La versió en PDF s’envia a 1.400 persones  

col·legiades i a més es pot descarregar des  

de la pàgina web del CEESC en obert.  

 

Idioma: Català 

 

 

Distribució: 

Educadors i educadores socials col·legiats. 

Amics i amigues del CEESC 

Entitats relacionades amb l'Educació Social. 

Biblioteques universitàries. 

Entitats formatives. 

Institucions i administració. 

Mitjans digitals del CEESC i xarxes socials 

Contingut:  

Informació professional 

Temes relacionats amb l´Educació Social 

Formació i activitats 

Comunitat interna del Col·legi 

 

PÀGINES INTERIORS 
 

1 pàgina 354 € 

1/2 pàgina 214 € 

1/4 pàgina 129 € 

 

CONTRAPORTADA  

INTERIOR 

 

1 pàgina 416 € 

1/2 pàgina 259 € 

1/4 pàgina 169 € 

 

ENCARTAMENT INTERIOR* 

 

Encartament        354 € 

 

*L'anunciant haurà de fer-se càrrec del cost de manipulat i encartament que 

variarà en funció del material lliurat. 
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BANNERS 
WEBS DEL CEESC (http://www.ceesc.cat i http://btreball.ceesc.cat) 
 

Estadístiques 2017  

WEB del CEESC  BORSA DE TREBALL 

43.810 usuaris  

221.500 pàgines vistes  

2.929  usuaris  

315.899 pàgines vistes 

 

A la Pàgina web, els banners s'ubicaran a la pàgina d’inici, a l’agenda o a 

columna lateral esquerra d’algunes pàgines interiors.  

Les mides dels banners són de 262 x 125px per la pàgina d’inici i de 247 x 186px 

per l’agenda i de 136 x 223px  per al lateral.  

  

A la Borsa de treball, apareixerà a la barra esquerra, en la pàgina d’inici i en tot  

l’apartat d’empreses contractants. La mida del banner és de 225x150 píxels. 

 
 

Portada web  169 € / mes 

Columna dreta interior web 124 € / mes 

Borsa de treball 129 € / mes 

 
Pàgina d’inici web CEESC 
 

 

 
Borsa de Treball 

 
Pàgina interior web CEESC 

 

http://btreball.ceesc.cat/
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BUTLLETÍINS DIGITALS DEL CEESC 

 

 

Butlletí setmanal del CEESC 

Amb la informació d’actualitat del CEESC i del món de l’educació social. També 

inclou un recull de les novetats de jornades, congressos, xerrades i cursos d’altres 

entitats. Periodicitat setmanal (s’envia els divendres). Número de persones 

inscrites al butlletí a desembre 2017: 2.932 persones. 

 
BANNER GRAN BANNER PETIT 

1 enviament 102,00 € 1 enviament 61,00 € 

2 enviaments 162,00 € 2 enviaments 98,00 € 

3 enviaments 233,00 €  3 enviaments 140,00 € 

 

Les mides dels banners: 

Gran: 580x160 px  - veure exemple d’on aniria la teva publicitat 

Petit:  290x160 px - veure exemple d’on aniria la teva publicitat 

 

 

Al CEESC també disposem d’altres Butlletins electrònics. Si t’interessa inserir-hi 

publicitat, podem estudiar la proposta: 

 

 Butlletí de formació 

Informació de la programació formativa del CEESC. Periodicitat  

quadrimestral. 

 

 Butlletins de les delegacions territorials  

Un total de 4 butlletins (Girona, Lleida, Camp de Tarragona i Terres de 

l'Ebre). Amb una periodicitat mínima quadrimestral. 

 

 

      

 

 

 

 
Contacte directe: comunicacio@ceesc.cat  

 

En qualsevol dels casos, el CEESC haurà de donar el vistiplau a la proposta presentada.  

En cap cas, no s’ofereixen dades estadístiques de les insercions publicitàries.  

 

http://ceesc.cat/butlletins/setmanals/ButlletiAmbPubli/index_publi1.htm
http://ceesc.cat/butlletins/setmanals/ButlletiAmbPubli/index_publi2.htm

