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http://www.eixdiari.cat/manifest-fundacional.html

“El nou diari que creem, en una època d’incerteses, ha de convertir-se no 

només en un referent informatiu dels territoris del Penedès obert 

permanentment a l’opinió i participació dels usuaris, sinó també en un 

àgora on trobar mirades plurals i crítiques, un nou espai públic de debat 

on articular allò que ens és comú i gestionar les nostres diferències.”

“Com van fer els grecs fa més de 2.000 anys, hem d’unir les nostres 

ciutats, per fer front a l’amenaça globalitzadora. Eix Diari vol ser un mitjà 

territorial nou per a una nova era, per a un nou territori que es construeix 

no només al voltant de les relacions comercials, empresarials i de 

mercats. Volem contribuir a construir una memòria col•lectiva, una 

memòria sovint efímera, defectuosa i il•lusòria i que, com ja recordava 

Heròdot, pot desaparèixer sense deixar el més mínim rastre.”
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http://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala
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Connectem la teva marca amb el teu client potencial

Com a entitat adherida a CONFIANÇA ONLINE i 

en els termes del seu Codi Ètic, en cas de 

controvèrsies relatives a la contractació i publicitat 

en línia, protecció de dades i protecció de menors, 

l'usuari podrà acudir al sistema de resolució 

extrajudicial de controvèrsies de CONFIANÇA 

ONLINE

https://www.confianzaonline.es/empresas/garrafnewsmedia.htm
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La publicitat display o en formats gràfics  es 

caracteritza per ser un sistema d’oferta, no 

de demanda. És a dir, els usuaris 

visualitzen els anuncis quan naveguen per 

la web d’Eix Diari sense buscar-ne cap 

producte o servei en especial. 

• Presentar o reforçar la marca de forma 

notòria (Branding)

• Promocionar un producte nou d’una 

manera creativa

• Promocionar productes o serveis que 

requereixen d’un procés llarg de venda

• Augmentar la visibilitat i potenciar el valor 

d’empresa

• Augmentar la cobertura del públic objectiu

• Mostrar els anuncis en dispositius mòbils, 

un nínxol de mercat altament efectiu

• Generar tràfic d’usuaris de qualitat i 

significatiu a la web de destí

La peça clau és la creativitat, 

molt més important que el 

‘targeting’, el format, la mida 

de la peça o la pàgina en què 

es troba.  Cal ser capaç 

d’esprémer tot el potencial 

que els ofereix Internet.

La publicitat digital ofereix 

avantatges addicionals a la 

tradicional, ja que és 

econòmicament més 

accessible per a petites i 

mitjanes empreses, i permet 

una major segmentació, de 

manera que és més eficient a 

l’hora d’encertar el client 

objectiu.
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• Campanyes d’impressions de bànners en rotació general.

• Campanyes de patrocini  diaris (brand day) o mensuals en la home, 

seccions o tota la web, i en diferents posicions.

• Tots els formats estàndard de IAB: megabànner 728x90, full 

megabaner 972x90 robapàgines 300x250, robapàgines doble 300x600, 

etc.
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Servei de creació de continguts d’interès i amb valor afegit per 

apropar les institucions i les empreses als grups d’interès a través 

d’Internet i les xarxes socials. Els mercats són converses.

Redacció, creativitat i rigor per donar a 

conèixer  la teva empresa a un públic 

exigent que demana continguts de valor 

i qualitat. 

Entrevistes promocionals

El 74% del tràfic d’Internet es vídeo. És 

una tendència de la que no et pots 

quedar fora. Les persones recorden el 

10% del que escolten, el 20% del que 

llegeixen i el 80% del que miren. 

Després de l'auge de la fotografia, no hi 

ha dubte que el vídeo és el nou 

protagonista a Internet.

Històries properes, interactives i de fàcil 

comprensió. 

Joe Pulizzi

“El màrqueting de continguts 

és una estratègia que 

consisteix a crear i distribuir 

continguts valuosos per al 

nostre públic amb l'objectiu 

d'atraure'l. Dit amb unes 

altres paraules, fer servir els 

continguts per acostar-se a 

clients i potencials clients”
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Servei d’emissió de vídeo en directe mitjançant Facebook Live 

d’esdeveniments d’actualitat política o social, promocionals  o culturals com 

els convits o pregons de les festes.

www.facebook.com/eixdiari/videos
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Facebook Ads i Twitter Ads són les plataformes de publicitat de les 

xarxes socials més importants del món, permeten als anunciants 

una gran capacitat de segmentació i de definir el target concret a 

qui volem adreçar-nos. 

Et fem, dissenyem i gestionem la publicitat a les Xarxes Socials de 

la teva empresa o negoci.

El Social Advertising és 

molt escalable, tant a nivell 

de possibilitats 

estratègiques com també a 

nivell pressupostari.

• Augment de seguidors / fans.

• Derivar visites al web. (per intentar 

que acabin comprant, deixant la 

seva dada, s’informi més del nostre 

producte o servei, etc…).

• Instal·lació d’App mobile.

• Promocionar una tendència (#).

• Augmentar l’audiència de la 

comunicació dels nostres posts i 

tweets.

• Fer Branding de la nostra Marca

• Etc…
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• Millora la imatge de marca

• Augmenta la visibilitat del nostre 

producte/servei

• Millora el posicionament a Internet

• És un bon canal d’atenció al client

• Millora la comunicació i feedback

• Gran segmentació del target, i gran 

difusió d’ofertes i promocions

• Baix cost d’inversió

• Augmenta les vendes de forma 

indirecta

El SMM o màrqueting a les xarxes socials és una disciplina que 

utilitza la comunicació social, la creativitat i la tecnologia amb 

l’objectiu de relacionar-se amb els usuaris de les xarxes socials i 

crear o millorar la reputació online d’una web, empresa, 

producte/servei, bloc, etc.

• Avaluació social

• Desenvolupament de l'estratègia

• Planificació del contingut

• Execució

• Monitoreig i avaluació
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Els carnavals del territori units en un sol projecte. Concurs a la millor 

disfressa de les comparses o carrosses dels carnavals que hi 

col·laboren.

Gamificació: integració del joc en 

l’estratègia de màrqueting dels 

mercats públics.

Un joc de preguntes i respostes 

especialment dissenyat per a 

dispositius mòbils. El Joc vol posar a 

prova els coneixements i habilitats 

dels participants sobre la cultura 

gastronòmica dels mercats de 

Vilanova, la seva història i la varietat i 

procedència dels seus productes.
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Oci, gastronomia, salut, bellesa, serveis, cultura, entreteniment. 

El comerç de qualitat i proximitat promocionat amb el millor dels 

sistemes d’ofertes online i la força de les xarxes socials d’Eix Diari. 

Google maps i Street views, 

galeria fotogràfica, gestió 

online de les dades de 

contacte i serveis, adhesius 

amb el Codi QR de cada 

client, presència destacada 

al web i al peu de totes les 

notícies.
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DIRECTORA COMERCIAL I 

RELACIONS PÚBLIQUES

montse.vila@eixdiari.cat

655 63 33 29 

ASSESSORA I GESTORA 

COMERCIAL

bea.rodriguez@eixdiari.cat

672 61 58 52

DIGITAL MEDIA PLANNER

susana.carrerras@eixdiari.cat

672 61 58 56
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