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TARIFA DE PREUS

publicitat



Enginyers Industrials de Catalunya 
Via Laietana 39, 08003 Barcelona
Tel. 933 192 300  
www.eic.cat



A Canals propis d’EIC 

Canals propis d’Enginyers Industrials de Catalunya 
on s’informa de les novetats, esdeveniments i serveis 
relacionats amb  la professió.

Web Enginyers Industrials de Catalunya   Pàg. 8   
Newsletter EIC informa   Pàg. 9
Agenda   Pàg. 10
Hola   Pàg. 11
Publicitat Centre de Formació i Ocupació   Pàg. 12

B Fulls d’Enginyeria

Amb una orientació més generalista es tracta del diari 
digital del món de l’enginyeria en el seu concepte 
més ampli. S’hi poden llegir continguts d’actualitat 
en diferent format (notícies, reportatges, entrevistes, 
articles d’opinió) sobre àmbits que interessen als 
professionals de l’enginyeria com pot ser la tecnologia, 
el canvi climàtic, la salut o l’emprenedoria.

Web Fulls d’Enginyeria   Pàg. 14
La notícia més rellevant   Pàg. 15
Publireportatge   Pàg. 16
Newsletter Fulls d’Enginyeria   Pàg. 17

C Vinculació empresa

Opcions que proporcionem a les empresa per a 
tenir visibilitat entre el col·lectiu i per a vincular-se a 
Enginyers Industrials de Catalunya.

Promoempresa   Pàg. 20
Empresa Adherida   Pàg. 21
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Enginyers Industrials de Catalunya representa el col·lectiu més important 
dels enginyers i enginyeres. Al llarg dels més de 150 anys d’història s’ha con-
solidat com un col·lectiu referent i present en tots els sectors i àmbits del teixit 
industrial i econòmic de casa nostra.

En aquest marc, el present document pretén recollir els diferents instru-
ments comunicatius que Enginyers Industrials de Catalunya desplega per a fer 
arribar els seus missatges al propi col·lectiu en primer lloc, però també a la res-
ta de la grups d’interès i societat en general. En aquest sentit, dividim aquests 
instruments en:

Canals propis d’Enginyers Industrials de Catalunya: Orientats bàsicament al 
col·lectiu d’enginyers i que pretenem informar del serveis i animar a la participació.

Fulls d’Enginyeria: amb una orientació més generalista es tracta del diari 
digital del món de l’enginyeria en el seu concepte més ampli. S’hi poden llegir 
continguts d’actualitat en diferent format (notícies, reportatges, entrevistes, 
articles d’opinió) sobre àmbits que interessen als professionals de l’enginyeria 
com pot ser la tecnologia, el canvi climàtic, la salut o l’emprenedoria.

Ja per últim, proposem també les diferents i opcions que proporcionem 
a les empresa per a tenir visibilitat entre el col·lectiu (Promoempresa) i per a 
vincular-se a Enginyers Industrials de Catalunya (Empresa Adherida).

Raimon Miserachs
Desenvolupament corporatiu

La força dels Enginyers 
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COL·LECTIU DE 10.800 ENGINYERS

PRESENTS EN MÚLTIPLES SECTORS

EL 44% OCUPEN CÀRRECS DE RESPONSABILITAT

COL·LECTIU

9.000 COL·LEGIATS ASSOCIATS

1.800 SOCIS ESTUDIANTS

PERFIL DEL COL·LECTIU

ESTUDIANTS: 16,5%

LLIURE EXERCICI: 17%

PROFESSIONALS I DIRECTIUS: 44%

ADMIN. PÚBLIQUES, EXPATRIATS, ATURATS O JUBILATS: 22,5%
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Web Enginyers Industrials de Catalunya   Pàg. 8   
Newsletter EIC informa   Pàg. 9
Agenda   Pàg. 10
Hola   Pàg. 11
Publicitat Centre de Formació i Ocupació   Pàg. 12

Canals propis s  Enginyers Industrials de CatalunyaEnginyers Industrials de Catalunya
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Associació / Col·legi

Tarifes de publicitat

Enginyers Industrials de Catalunya

Web d’Enginyers 
Industrials de Catalunya
3 www.eic.cat

El web dels Enginyers Industrials de Catalunya està dirigit a tots els nostres 
associats/ col·legiats i als internautes en general. En el web s’hi troben tots els 
serveis que oferim, informació de les més de 50 comissions així com novetats que el 
dia a dia del col·legi i associació proposa als seus membres.

10.800 col·legiats

actualització constant

19.000 sessions mensuals

BÀNER SUPERIOR
mida 1045px x 250px
format JPG / PNG / GIF

BÀNER MIG
mida 1/2 523px x 250px
mida 2/2 1045px x 250px
format JPG / PNG / GIF

BÀNER INFERIOR
mida 209px x 82px
format JPG / PNG / GIF

+ de 2.000 visites diàries

bàner rotatiu

BÀNER SUPERIOR

1 setmana 900€ 

2 setmana 1.500€

3 setmana 2.000€

4 setmana 2.500€

BÀNER MIG 1/2

1 setmana 600€ 

2 setmana 800€

3 setmana 1.000€

4 setmana 1.200€

BÀNER MIG 2/2

1 setmana 900€ 

2 setmana 1.500€

3 setmana 2.000€

4 setmana 2.500€

BÀNER INFERIOR

1 setmana 300€ 

2 setmana 400€

3 setmana 500€

4 setmana 600€
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35% d’obertures

8.000 correus electrònics

butlletí setmanal Enginyers Industrials de Catalunya

Newsletter 
EIC informa
3 https://www.eic.cat/serveis/publicitat

Newsletter setmanal destinada a persones associades i col·legiades on s’informa 
dels actes, jornades, cursos o novetats que tindran lloc pròximament i que ofereix un 
espai per a publicitat. Difusió: 8.000 correus electrònics.

BÀNER INFERIOR

1 setmana A2.2                  300€ 

2 setmana A2.2                  400€

3 setmana A2.2                  500€

4 setmana A2.2                  600€

BÀNER SUPERIOR

1 setmana A2.1                 600€ 

2 setmana A2.1                 800€

3 setmana A2.1                 1.000€

4 setmana A2.1                 1.200€BÀNER SUPERIOR
mida 600px x 80px
format JPG / PNG / GIF

BÀNER INFERIOR
mida 300px x 194px
format JPG / PNG / GIF
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activitats lúdiques

+ de 7.000 mails

jornades tècniques

cursos

Mensual

Associació / Col·legi

Tarifes de publicitat

Enginyers Industrials de Catalunya

Agenda
3 https://www.eic.cat/agenda

L’agenda és un calendari de tots els actes, jornades i activitats formatives org-
anitzades per Enginyers Industrials de Catalunya que s’envia a tot el col·lectiu a 
mitjans de cada mes.

BÀNER
mida 600px x 200px
format JPG / PNG / GIF

1 mes                      300€ 

2 mesos                  400€

3 mesos                  500€

4 mesos                  600€
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contraportada

2.000 impressions

informació de serveis

flyers paper

bimestral Enginyers Industrials de Catalunya

Hola
L’Hola és una publicació bimestral que en un format desplegable i amb un disseny 
molt personal capta el batec de l’Associació i el Col·legi. Ens recorda que som un 
col·lectiu, posa cara als números dels associats i informa dels serveis. 

1/3 ESPAI
mida 6cm x 8,5cm
+ 3 mm de sang
format JPG blanc/negre

2/3 ESPAI
mida 12,5 cm x 8,5cm
+ 3 mm de sang
format JPG blanc/negre

1/3 contraportada                400€ 

2/3 contraportada                700€ 



Associació / Col·legi

Tarifes de publicitat

trimestral

Tots esl col·legiats

1 TRIMESTRE DE PUBLICITAT  X€ 

visible al web

visible al catàleg 

Enginyers Industrials de Catalunya

Publicitat
3 https://formacio.eic.cat/cursos

Dins el catàleg de cursos del Centre de Formació i Ocupació tenim destinat algunes 
planes per a la publicitat. El catàleg es reprodueix en format paper per aquells 
col·legiats/associats que ens visiten i també es troba en format digital i descarregable 
al web.

Enviar material
mida 297mm x 210mm + 
3mm de sang
format JPG 
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Web Fulls d’Enginyeria   Pàg. 14
La notícia més rellevant   Pàg. 15
Publireportatge   Pàg. 16
Newsletter Fulls d’Enginyeria   Pàg. 17

Canals propis s  Enginyers Industrials de CatalunyaFulls d’Enginyeria
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Associació / Col·legi

Tarifes de publicitat

11.000 pàgines vistes

7.500 Subscriptors

APP:1.000

2/3 notícies/dia

Fulls d’Enginyeria

Web dels Fulls 
d’Enginyeria
3 www.fullsdenginyeria.cat

Diari digital sobre l’actualitat i els aspectes més destacats de l’enginyeria.

BÀNER LATERAL
GRAN 500px x 600px
PETIT 500px x 300px
format JPG / PNG / GIF

BÀNER INFERIOR
tamany 283px x 139px
format JPG / PNG / GIF

BÀNER LATERAL GRAN

1 setmana    900€ 

2 setmana   1.500€

3 setmana   2.000€

4 setmana   2.500€

BÀNER LATERAL PETIT

1 setmana 600€ 

2 setmana 800€

3 setmana 1.000€

4 setmana 1.200€

BÀNER INFERIOR

1 setmana 300€ 

2 setmana 400€

3 setmana 500€

4 setmana 600€
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LinkedIn: 1.000 seguidors

2/3 notícies/dia

Twitter: 4.000 seguidors

Fulls d’Enginyeria

La notícia més rellevant 
Fulls d’Enginyeria
3 www.fullsdenginyeria.cat

Les notícies que més rellevància tindran a la web de Fulls d’Enginyeria, destacada 
a la capçalera de la publicació, compartida a xarxes (Twitter, Facebook, LinkedIn, 
Instagram) i promocionada a través d’una alerta de l’app de Fulls d’Enginyeria.

BÀNER LATERAL VERTICAL
mida 200px x 400px
format JPG / PNG / GIF

1 setmana 300€ 

2 setmana 400€

3 setmana 500€

4 setmana 600€

11.000 pàgines vistes

350 notificacions
diàries a l’app
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Associació / Col·legi

Tarifes de publicitat

Fulls d’Enginyeria

Publireportatge 
Acció informativa i/o promocional als més de 9.000 associats i col·legiats amb 
possibiltats de segmentació per àrees i perfils. L’article serà de caràcter tècnic i 
estarà subjecte a la revisió per part de l’equip editorial del Fulls d’Enginyeria.

setmanal/mensual

APP:600

1 SETMANA DE PUBLIREPORTATGE  800€ 

Enviar material
Imatges JPG (minim 1 màx 3)
text format editable word
(4.000/6.000 paraules)

10.000 pàgines vistes

7.500 subscriptors
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Fulls d’Enginyeria

Newsletter 
Fulls d’Enginyeria
Recull de notícies del diari digital de caràcter mensual.

200 sessions diàries

7.500 Subscriptors

APP:1.000

2/3 notícies/dia

newsletter: 9.379

BÀNER GRAN
mida 700px x 250px
format JPG / PNG / GIF

BÀNER PETIT
mida 350px x 250px
format JPG / PNG / GIF

BÀNER GRAN

1 setmana 300€ 

2 setmana 400€

3 setmana 500€

4 setmana 600€

BÀNER PETIT

1 setmana 150€ 

2 setmana 200€

3 setmana 250€

4 setmana 300€
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500 SESSIONS DIÀRIES WWW.EIC.CAT

1.200 PIULADES TW

27.800 SEGUIDORS A XXSS

10.000 PARTICIPANTS A JORNADES

1.500 PARTICIPANTS A PROGRAMES DE FORMACIÓ

400 APARICIONS A MITJANS 

INDICADORS NEWSLETTERS

PARTICIPACIÓ I MITJANS

AUDIÈNCIES

35% LECTURES BUTLLETÍ SETMANAL

30% LECTURES AGENDA MENSUAL
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Promoempresa   Pàg. 20
Empresa Adherida   Pàg. 21

Enginyers Industrials de CatalunyaEmpresa
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Associació / Col·legi

Tarifes de publicitat

networking

visibilitat

10.000 enginyers

vincle de marques

empresa

Promoempresa
3 www.eic.cat/content/promoempresa

Promoempresa és un programa dels Enginyers Industrials de Catalunya, mitjançant 
el qual l’empresa pot presentar un producte o servei davant de tot el seu col·lectiu.Els 
productes o serveis presentats haurien d’estar relacionats amb l’àmbit de l’enginyeria 
o ser d’especial interès pels enginyers. Es farà la comunicació a tot el col·lectiu i es 
donarà tot el suport logístic que calgui a l’acte.

 Visibilitat

La presentació apareixerà en tots els mitjans 
de comunicació dels Enginyers Industrials de 
Catalunya.

• Mailings: Enviament a tot el col.lectiu dels 
Enginyers Industrials de Catalunya, a les 
Empreses Adherides i a totes les Comissions 
de Treball.

• Agenda web: Anunci de la presentació a 
l’agenda d’actes del web (text + logotip de 
l’empresa).

• Butlletí electrònic setmanal: (difusió a 8.000 
adreces): Recordatori en el butlletí setmanal 
dels EIC.

• Bàner rotatiu: Home de la web.
• Videostreaming: la presentació podrà 

ser seguida a temps real pels enginyers i 
enginyeres col·legiats i en diferit mitjançant el 
“Canal Enginyers” de la web.

Totes les accions de visibilitat s’intentaran fer 
de manera simultània per reforçar l’acció de 
comunicació.

Serveis Inclosos

Suport logístic per part del nostre personal

• Recepció dels assistents i ponents
• Entrega de la documentació
• Gestió de les intervencions del públic
• Rètols dels ponents
• Fotografies durant l’acte
• Accions de visibilitat simultània

Serveis addicionals

• Servei de catering
• Hostesses
• Traducció simultània
• Serveis de reprografia



21

1.000 professionals 
formats 

+ de 200 cursos

2.650 usuaris

18.176 visites

26.176 arxius 
descarregats

-15% Formació

Amb més de 45 anys d’experiència 
acumulada, els EIC sempre han 
promogut la formació contínua del 
seu col·lectiu per ajudar-lo a fer 
front als diferents reptes que es 
poden trobar en la seva carrera 
professional i fer més competitives 
les organitzacions en què treballen. 
 
L’oferta formativa consta de 
cursos de Formació Contínua i 
d’Especialització, que combinen 
la modalitat presencial amb la 
semipresencial i online.

• Enginyeria
• Energia
• Seguretat
• Gestió
• Indústria 4.0

-15% InfoCentre

Aquest servei ofereix accés a 
normativa especialitzada com poden 
ser les disposicions legals i normes 
tècniques, tant a nivell català, estatal 
o de la Unió Europea.  
 
Hi ha diverses opcions de servei 
en funció de les necessitats de 
l’empresa que dona al servei 
una gran flexibilitat i capacitat 
d’adaptació als diferents perfils de 
les empreses i organitzacions.

Legislació
• DL Plus
• DL Abstract

Continguts

Normes Tècniques
• NT Plus
• NT Alert@
• Marcatge CE

-15% Publicitat

Aquest servei ofereix l’opció de 
publicitar-se en qualsevol mitjà del 
col·legi:

• Web Enginyers Industrials de 
Catalunya

• Newsletter EIC informa
• Agenda
• Hola
• Web fulls d’enginyeria
• La notícia més rellevant
• Publireportatge
• Newsletter Fulls d’Enginyeria

En condicions preferents i el 
descompte esmentat.
 
Opció de packs en diversos mitjans 
amb descomptes especials. 
Sol·liciti informació addicional.

empresa

Empresa Adherida
3 www.eic.cat/serveis/empresa-adherida

Col·laboració entre l’empresa i els Enginyers Industrials de Catalunya per 
obtenir beneficis mutus. Iniciativa dirigida a les empreses amb enginyers al seu 
equip. L’objectiu és establir una xarxa de relació entre les empreses i les nostres 
institucions que les ajudi en la seva projecció i els permeti l’accés a un ampli catàleg 
d’avantatges i serveis exclusius. 
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Associació / Col·legi

Tarifes de publicitat

Web enginyers industrials de Catalunya

bàner superior  1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

bàner meitat 1/2  1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

bàner meitat 2/2  1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

bàner inferior  1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

Newsletter enginyers industrials de Catalunya

bàner superior  1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

bàner inferior  1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

Agenda enginyers industrials de Catalunya

bàner   1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

Hola enginyers industrials de Catalunya

Anunci 1/3   1 mes    3 mesos    anual  

Anunci 2/3   1 mes    3 mesos    anual 

Web fulls d’enginyeria

bàner lateral gran  1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

bàner lateral petit  1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

bàner inferior  1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

Noticia rellevant fulls d’enginyeria

bàner lateral  1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

Newsletter fulls d’enginyeria

bàner gran   1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

bàner petit   1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

Publireportatge fulls d’enginyeria

Publireportatge  1 setmana   2 setmanes   1 mes   1any

Empresa

Promoempresa

Empresa Aherida 
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Contacte   

Enginyers Industrials de Catalunya 
Via Laietana 39, 08003 Barcelona
Tel. 933 192 300  
www.eic.cat

Jordi Galin
Tel.685 129 797  
jgalin@eic.cat



XXXXX

XXX

XXXXXXXXX

XXXX

XXX

Enginyers Industrials de Catalunya 
Via Laietana 39, 08003 Barcelona
Tel. 933 192 300  
www.eic.cat


