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TARIFES ANY 2019 (aprovades Consell d’Administració 23/11/2018) 

 

Paquet 6 esports diaris de dilluns a divendres  

en rotació (no informatius)               395,00€/mes  

Paquet 6 espots diaris de dilluns a diumenge 

En rotació (no informatius)                      425,00€/ mes  

Paquet 12 espots diaris de dilluns a diumenge 

en rotació                      725,00€/ mes  

 

6 esports diaris en rotació            36,00/€ dia 

12 espots diaris en rotació                       66,00/€ dia 

 

Producció publireportatge de 1’ 30” fins 3’                              360,00€ unitat  

Passis                 70,00€ unitat  

Producció espot 

(només per campanyes inferiors als 3 mesos)                                           240,00€ unitat  

 

Esponsorització programes especials                 1.300,00€ unitat 

Esponsorització retransmissions en directe  

i en exclusiva                                   2.800,00€ unitat  

Esponsorització retransmissions en exclusiva                             2.400,00€ unitat  

Esponsorització retransmissions sense exclusivitat                                  400,00€ unitat  

Faldons programes o retransmissions habituals                                     200,00€  
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Esponsorització amb publicitat  

incorporada al guió audiovisual (seccions)                               500,00€ mes  

Esponsorització programes setmanals                                280,00€ mes  

 

Patrocini secció El Temps                                                      580,00€ mes  

Patrocini seccions informatiu (esports,...)                          580,00€ mes  

Patrocini rellotge informatius                    540,00€ mes  

 

Publicitat pausa tots informatius de dilluns a divendres 

i espot davant o darrera resums informatius  

del cap de setmana                      540,00€ mes  

 

Publicitat pausa informatius vespre de dilluns a divendres 

i espot davant o darrera resums informatius  

del cap de setmana                                 480,00€ mes  

 

Publicitat pausa informatius migdia de dilluns a divendres                           300,00€ mes  

 

Baner web                 475,00€ mes  
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Descomptes 

Les campanyes que siguin anuals podran tenir un descompte de fins el 30%. 

Aquelles que siguin de temporada (de sis a nou mesos podran tenir un descompte de fins el 20%. 

Les campanyes de tres a sis mesos podran tenir un descompte del 10%. 

 

Tarragona, novembre de 2018  

 

 

 


