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TARIFA DE PREUS

publicitat



Col·lECTIU D’11.000 EngInyERS

PRESEnTS En múlTIPlES SECToRS

El 44% oCUPA CàRRECS DE RESPonSAbIlITAT

Col·lECTIU

9.000 Col·lEgIATS/ES ASSoCIATS/DES

2.000 SoCIS/ES ESTUDIAnTS

500 SESSIonS DIàRIES www.EIC.CAT

1.200 PIUlADES Tw

27.800 SEgUIDoRS A xARxES SoCIAlS

400 APARICIonS A mITjAnS 

InDICADoRS nEwSlETTERS

PARTICIPACIÓ I mITjAnS

AUDIÈnCIES

35% lECTURES bUTllETí SETmAnAl

30% lECTURES AgEnDA mEnSUAl
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Enginyers Industrials de Catalunya

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. 4   
Newsletter EIC informa   Pàg. 5
Agenda   Pàg. 6
Catàleg Centre de Formació i Ocupació   Pàg. 7
Newsletter exclusiva  Pàg. 8
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Associació / Col·legi

Tarifes de publicitat

Enginyers Industrials de Catalunya

Web d’Enginyers 
Industrials de Catalunya
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.

19.000 sessions mensuals

BÀNER SUPERIOR
mida 650px x 150px
format jPg / Png / gIF

BÀNER MIG
mida 1/2 325px x 150px
mida 2/2 650px x 150px
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 subscriptors/es

butlletí setmanal Enginyers Industrials de Catalunya

Newsletter 
EIC informa
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.

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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Associació / Col·legi

Tarifes de publicitat

Activitats lúdiques

8.000 subscriptors/es

jornades tècniques

Cursos

mensual Enginyers Industrials de Catalunya

Agenda
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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trimestral

obert a tothom

1.500€

5.000€

4.000€ 

3.000€

2.000€

8.000€

6.000€ 

5.000€

3.500€

12.000€

10.000€ 

8.000€

visible a la web

descarregable

Enginyers Industrials de Catalunya

Catàleg de formació
https://formacio.eic.cat/cursos
El catàleg de cursos del Centre de Formació i Ocupació es troba en format digital  a la 
web i es pot descarregar. Per altra banda es reprodueix en format paper per aquells 
col·legiats/associats que ens visiten.

Enviar material
mida 297mm x 210mm  
+ 3mm de sang
format jPg 

TRIMESTRAL BIANUAL ANUAL
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Associació / Col·legi

Tarifes de publicitat

30 % d’obertures

20 % de clics Enginyers Industrials de Catalunya

Newsletter Exclusiva
Mailing de caràcter publicitari dirigit als Enginyers Industrials de Catalunya. Possibilitat 
de segmentar l’enviament segons directrius especificades a la part inferior de la 
pàgina. * La realització de disseny de la publicitat no està inclosa en el preu. Farem 
pressupost quan es doni la circumstància.

Enviar material
la publicitat ha 
d’estar dissenyada 
en format compatible 
amb mailchimp 

CONTRACTACIÓ EMAILS

entre 1.000 (min) i 3.000 emails     0,3€ x email 

entre 4.000 i 11.000 emails      0,2€ x email 
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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. 10
La notícia més rellevant   Pàg. 11
Publireportatge   Pàg. 12
Newsletter Fulls d’Enginyeria   Pàg. 13
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Associació / Col·legi

Tarifes de publicitat

11.000 visites mensuals

2/3 notícies al dia

Fulls d’Enginyeria

Web dels Fulls 
d’Enginyeria
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: 2.600 seguidors

2/3 notícies/dia

Twitter: 4.300 seguidors

Fulls d’Enginyeria

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

La notícia que més rellevància tindrà 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 visites mensuals
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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.

1 SETMANA DE PUBLIREPORTATGE  1500€

1 MES DE PUBLIREPORTATGE   3.000€

Enviar material
Imatges jPg (minim 1 màx 3)
tamany 1200x800px
text format editable word
(4.000/6.000 paraules)

11.000 visites mensuals

2/3 notícies al dia
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Fulls d’Enginyeria

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

8.300 Subscriptors/es

40% obertura

2 enviaments al mes

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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Associació / Col·legi

Tarifes de publicitat
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Empresa

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

Empresa Adherida   Pàg. 15
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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
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. 



Web Enginyers Industrials de Catalunya

bàner superior  1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

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

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

bànner inferior  1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

Newsletter Enginyers Industrials de Catalunyaa

bànner superior   1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

bànner inferior   1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

Agenda Enginyers Industrials de Catalunya

bànner   1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

Catàleg de formació Enginyers Industrials de Catalunya

contraportada   1 trimestre   bianual    1 any (3) 

Portada interior   1 trimestre   bianual    1 any (3)

contraportada interior  1 trimestre   bianual    1 any (3)

Interior    1 trimestre   bianual    1 any (3)

Mailing Enginyers Industrials de Catalunya

 1.000-3.000 emails   4.000-11.000 emails 

Web Fulls d’enginyeria

bànner lateral gran  1 setmana   2 setmanes   1 mes     1 any

bànner lateral petit  1 setmana   2 setmanes   1 mes     1 any

bànner inferior  1 setmana   2 setmanes   1 mes     1 any

Noticia rellevant Fulls d’enginyeria

bànner lateral  1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

Newsletter Fulls d’enginyeria

bànner gran  1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

bànner petit  1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

Publireportatge Fulls d’enginyeria

Publireportatge  1 setmana   2 setmanes   1 mes    1 any

Empresa

 Empresa Aherida 



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
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Enginyers Industrials de catalunya 
Via laietana 39, 08003 barcelona
Tel. 933 192 300  
www.eic.cat


