
Vols tenir presència
als Mitjans de Proximitat?



El teu aliat per donar a conèixer els teus valors, 
producte o empresa a través dels Mitjans de Proximitat

Et presentem



En format digital...

*Displays amb la teva creativitat
o Branded Content (notícies patrocinades)
per aparèixer als mitjans digitals escollits.



o en format paper

*Anuncis en diferents formats (1 pàgina, 1/2 pàgina...)

o notícies patrocinades en diferents mitjans en paper

seleccionats per a la campanya.



Tingues presència a tots els
Mitjans de Proximitat que vulguis de 

Catalunya, Comunitat Valenciana o Illes Balears



508
Mitjans de Proximitat repartits pel territori 

Dades: juliol 2022



Presenta’t de la mà dels 
mitjans de més confiança

365
mitjans

73
mitjans

51
mitjans

Andorra: 8 mitjans
Altres: 11mitjans

CATALUNYA COMUNITAT VALENCIANA ILLES BALEARS



Amb unes audiències de:

13 milions 
d’usuaris únics

1,6 milions
d’exemplars

FONT: OJD 2n semestre del 2021

Mitjans digitals

Mitjans en paper



Poseu-vos còmodes.
Nosaltres ens encarreguem de tot
Digueu-nos les àrees d’influència que us interessen i/o 
el perfil de comprador i us farem una proposta a mida

PLANIFIQUEM CAMPANYES DES DE 1997



Possibles formats
Bànner/Vídeobànner display
300x250, 300x600, 728x90 o similar. Format GIF en rotació o vídeobànner amb enllaç url.

Anuncis en paper
Una inserció d’1 o 1/2 pàgina, o bé diferents insercions programades al llarg de l’any.

Notícia Branded Content Digital
Material a aportar pel client o bé a crear pel Departament de Continguts de l’AMIC.

Notícia a l’espai “Contingut AMIC”
Notícies temàtiques d’Empresa i Innovació, Acció Social, Entrevistes o Turisme situades a l’espai AMIC

Notícia patrocinada en paper
Una inserció o bé diferents insercions de notícies en paper programades al llarg de l’any.

DIGITA
L

DIGITA
L

DIGITA
L

PAPER

PAPER



Notícia Branded Content Digital
Material a aportar pel client o bé a crear pel Departament de Continguts de l’AMIC.

Fases del projecte

Designació de 
l’interlocutor/director de 

la campanya

Activació de la 
campanya

> Aprovació 
de la proposta per part 

del client
> Contacte i gestió per part 

d’AMIC Media amb els 
mitjans contractats

>
>Seguiment del correcte 

desenvolupament de la
campanya per part d’AMIC Media

>Entrega de 
l’informe final 

i balanç de 
resultats





AMIC Media
El futur de la publicitat
als Mitjans de Proximitat

AVANTATGES DE TREBALLAR AMB AMIC MEDIA

Som la Patronal dels Mitjans de 
Comunicació de Proximitat

Les audiències estan auditades i 
actualitzades en tot moment

Tenim els millors preus amb 
Descompte AMIC inclòs

1 únic interlocutor
en tot el procés



Ens hi posem?
Equip Comercial d’AMIC Media

campanyes@amic.media
www.amic.media

Gran Via de les Corts Catalanes, 610, 1r 2a, 08007, Barcelona 

93 452 73 71


