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TARIFES PUBLICITAT DEL COTOC 

Per a les propostes de publicitat contacteu amb la Sra. Marta Iglesias, Vocal de Comunicacions del COTOC. 
comunicacions@cotoc.cat 

 
 
1.- Publicitat a la Revista del COTOC: 
 

- Periodicitat: Semestral (gener i juliol). 
 
- Impressió: Color, en paper mat de 135 grams.  

 
- Format: Entre 40 i 60 pàgines. 

 
- Tirada: 400 exemplars. 

 
- Distribució: Revista gratuïta enviada per correu postal a tots els col·legiats del COTOC, universitats i 

entitats amb conveni. 
 

- Imatges (tipus i mides): Imatges en JPG (consultar mides a les tarifes) a 300 ppi de ressolució. 
 

- Espais: L’espai destinat per a afegir publicitat a la revista pot ser qualsevol pàgina del document a no 
ser que es pagui la tarifa específica. 

 
- Tarifes publicitat La Revista del COTOC:  

 
 

MESURA IMATGE COL·LEGIATS* NO 
COL·LEGIATS 

5x5 cm. 60 € 75 € 

8x8 cm. 80 € 100 € 

8x16 cm. 120 € 150 € 

16x16 cm. 160 € 200 € 

1 pàgina sencera DIN A4 a l’apartat 
de lectures 

320 € 400 € 

1 pàgina sencera DIN A4 Interior 
contraportada 

400 € 500 € 

Encartament (ex. Calendari) 160 € 200 € 

Encartament (ex. Calendari + 
carta/díptic/quartilla) 

200 € 250 € 

 
* Aquelles persones col·legiades que siguin propietaris de l’empresa que es vulgui publicitar (relacionada amb l’àmbit de la 
Teràpia Ocupacional) i les entitats amb les que el COTOC tingui un conveni de col·laboració gaudiran d’un descompte del 20%. 

 
 

- La confecció del material va a càrrec de l’empresa. 
 

- El COTOC es reserva el dret de refusar qualsevol imatge per raons ètiques, professionals o que 
atemptin contra els interessos del Col·legi. 
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2.- Banners a la Web del COTOC: 
 

- Web: www.cotoc.cat 
 

- Audiència: Unes 2200 visites al mes aproximadament. 
 

- Imatges (tipus, mides i preus): Imatges estàtiques o en moviment, en format JPG, PNG o GIFF a 
72 ppi de ressolució (com a mínim) i d’una mida no superior a la especificada a l’apartat de tarifes. 

 
- Espais, tarifes i duració de la publicació de publicitat a la web del COTOC:  

 
o Mòdul A: imatge de 250x50 px 150€/al mes 
o Mòdul B: imatge de 191x102 px 150€/al mes 
o Mòdul C: imatge de 191x204 px 75€/al mes 
o Mòdul D: imatge de 354x200 px 50€/al mes 

 
- La publicació de l’anunci tindrà la durada d’un mes com a mínim. 

 
- La confecció del material va a càrrec de l’empresa. 

 
- El COTOC es reserva el dret de refusar qualsevol imatge per raons ètiques, professionals o que 

atemptin contra els interessos del Col·legi. 
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3.- Publicitat al Butlletí Digital Breus del COTOC: 
 

- Periodicitat: Mensual (excepte el mes d’agost). 
 

- Format: Butlletí Digital enviat per mail.  
 

- Distribució: Butlletí de subscripció gratuïta enviat via mail. Actualment la llista compta amb més de 
900 persones subscrites. 

 
- Imatges (tipus, mides i preus): Imatges en JPG, PNG o GIFF a 72 ppi de ressolució (com a mínim) 

i d’una mida no superior a la especificada a l’apartat de tarifes. 
 

- Espais i tarifes publicitat Butlletí Digital Breus:  
 

o Mòdul A: imatge de 240x70 px 75€/enviament 
o Mòdul B: imatge de 300x70 px 100€/enviament  
o Mòdul C: imatge de 540x300 px 50€/enviament 

 
- La confecció del material va a càrrec de l’empresa. 

 
- El COTOC es reserva el dret de refusar qualsevol imatge per raons ètiques, professionals o que 

atemptin contra els interessos del Col·legi. 
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4.- Publicitat a les Comunicacions del COTOC: 
 

- Periodicitat: Enviaments quinzenals aproximadament. 
 

- Format: Plantilla enviada via mail.  
 

- Distribució: Comunicat enviat a tots els col·legiats al seu correu electrònic. Actualment el COTOC 
compta amb més de 370 persones col·legiades. 

 
- Imatges (tipus, mides i preus): Imatges en JPG, PNG o GIFF a 72 ppi de ressolució (com a mínim) 

i d’una mida no superior a la especificada a l’apartat de tarifes. 
 

- Espais i tarifes publicitat Comunicacions:  
 

o Mòdul A: imatge de 340x70 px 100€/per enviament 
o Mòdul B: imatge de 540x300 px 100€/per enviament 

 
- La confecció del material va a càrrec de l’empresa. 

 
- El COTOC es reserva el dret de refusar qualsevol imatge per raons ètiques, professionals o que 

atemptin contra els interessos del Col·legi. 
 
 
 

 
 


