HABITATGE
Tarifes 2018
ANUNCIS

PREU PER INSERCIÓ
(IVA no inclòs)

1

12

PLANA INTERIOR

360€

150€

MITJA PLANA HORITZONTAL

240€

100€

QUART PLANA VERTICAL

180€

75€

DOBLE PLANA

800€

330€

INTERIOR CONTRAPORTADA

500€

225€

CONTRAPORTADA

900€

400€

FOTO PORTADA

900€

400€

Condicions
1. L’empresa editora es reserva el dret a no publicar aquells anuncis que consideri inadequats.
2. L’ubicació de l’anunci serà a criteri de l’empresa editora. Si la predetermina el
client, tindrà un recàrrec del 20%.
3. En cas de sortir un anunci mal imprès l’abonament s’efectuarà mitjançant la
repetició gratuïta.
4. El cobrament s’efectuarà per domiciliació bancària a la vista.
5. La facturació es farà un cop publicada la publicitat corresponent. En cas que
l’empresa editora ho cregui oportú es podrà facturar anticipadament.
6. En el cas que el contracte sigui anual (12 insercions), es renovarà automàticament, si durant els 15 dies anteriors al venciment del client no comunica el
contrari a l’empresa editora.

Edició: Reus i Tarragona
Periodicitat: Mensual

Mesures

Com cal lliurar el material?
En format PDF d’alta ressolució o en format d’imatge (JPG
o TIFF), mínim 300 dpi de
ressolució a mida real.
* Les dobles planes s’han
d’entregar per separat (la
plana esquerra en un arxiu, i la
plana dreta en un altre arxiu)
amb la seva sang corresponent.

1 PLANA A SANG
162x234 mm
+ 3 mm de sang
per banda

1 PLANA A CAIXA
145x214 mm

DOBLE PLANA A SANG * **
324x234 mm
+ 3 mm de sang per banda

MITJA PLANA
HORITZONTAL
A CAIXA
145x103 mm

QUART PLANA
VERTICAL A CAIXA
68x103 mm

DOBLE PLANA A CAIXA * **
308x214 mm

7. La durada mínima dels contractes anuals serà d’1 any. Si el client notifica la
seva baixa abans de l’any, haurà d’abonar la diferència de preu entre la tarifa
proporcional del temps durant el qual s’ha publicat.
8. El client que vulgui donar-se de baixa, ho ha de comunicar a Iniciatives de
Comunicació Local de manera fefaent.
9. En cas que el client degui més de dos rebuts. Causarà baixa immediata, sense
perjudici a més, que l’empresa efectuï, paral·lelament, els procesos legals que
tingui al seu abast per tal de poder-lo fer efectiu.
10. L’empresa editora es reserva el dret d’avançar o endarrerir l’edició.
11. La creativitat i els originals dels anuncis són propietat de l’empresa editora
i, per tant, en queda prohibida qualsevol reproducció total o parcial en altres
mitjans sense permís exprés.

Què és un document amb
sangs?
La sang és l’espai que cal
sumar a les dimensions de la
pàgina quan hi han imatges
que toquen les vores de la
mateixa. Així doncs, una
pàgina de 162 mm d’ample
per 234 mm d’alçada amb
3 mm de sang mesurarà
168x240mm.
** A tenir en compte: Doble
plana
Cal deixar uns 10 milímetres
lliures de text (o informació
important) al centre a l’hora
de maquetar la doble plana.

12. Els originals de publicitat facilitats pel client hauran de ser retirats o reclamats durant el mes següent; si no, s’esborraran de l’arxiu.
13. L’IVA i els impostos aplicables, no estan inclosos al preu i són a càrrec de
l’anunciant.
14. Qualsevol tipus de modificació de l’espai es farà per escrit i ha d’estar
degudament signat.
15. En cas d’anul·lació de la inserció publicitària amb menys de 4 dies de marge
abans de la seva publicació es facturarà un 25% del seu valor.
16. A la signatura del contracte, el client declara estar d’acord amb totes les
seves clàusules i condicions.
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