
Diari de la DisCAPACITAT

El digital de la diversitat funcional a Catalunya

1. Descripció

El diari de la DisCAPACITAT és el primer digital d’actualitat sobre la diversitat

funcional a Catalunya. El contingut està distribuït en un format clàssic de

seccions sobre diferents temàtiques relacionades amb el col·lectiu de les

persones amb discapacitat i/o dependència.

Així es poden trobar continguts relacionats amb Inclusió Social, Inclusió

Laboral, Accessibilitat Universal, Dependència, Educació Inclusiva, Gent Gran,

Tercer Sector, Esport Adaptat, etc.

Totes les informacions que es publiquen es donen en forma de notícies,

entrevistes, reportatges, articles d’opinió, etc.

2. Objectiu

Els objectius del diari de la DisCAPACITAT són:

- Informar sobre l’actualitat de la diversitat funcional a Catalunya

- Donar visibilitat a les persones amb discapacitat i/o dependència i altres

col·lectius vulnerables

- Conscienciar socialment sobre els drets i la inclusió social d’aquests

col·lectius.



3. Públic

El diari de la DisCAPACITAT va adreçat a:

- Persones amb discapacitat i/o dependència i les seves famílies

- Entitats, associacions i fundacions que presten atenció a les persones

amb discapacitat i/o dependència i les seves famílies

- Administracions, institucions i organismes vinculats  a les persones amb

discapacitat i/o dependència i les seves famílies

- Empreses i prestadors de serveis que destinen els seus productes i

serveis a atendre les necessitats de les persones amb diversitat

funcional.

4. Dades estadístiques

- Data de creació: març de 2016

- Mitjana visites úniques mensuals:  9.2 mil

- Mitjana sessions úniques mensuals: 12,3 mil

- Percentatge de rebot: 28,33%

- Duració mitja sessió: 1 min i 29 segons

- Articles publicats: 7.100 entrades

5. Perfils socials

- Perfils socials actius (Twitter, Facebook, Instagram)

- Seguidors: Twitter (5.100); Facebook (1.644); Instagram (1.312)

- Subscriptors Newsletter (1.375)



6. Tarifes Publicitat

● Banner Pop-Up

Espai publicitari en una finestra emergent de la Pàgina Inicial
Preu: 350€/ mes

● Banner Capçalera
Espai publicitari a la part superior de la Pàgina Principal (728x90).
Preu: 300 € / mes

● Banner Lateral Gran
Espai publicitari a una columna Inici (300x600).
Preu: 250€ / mes

● Banner Central
Espai publicitari a la part central de la Pàgina Principal (728x90).
Preu: 200€ / mes

● Banner Lateral Petit
Espai publicitari a una columna Inici (300x250).
Preu: 150€ / mes

● Banner a Peu de Pàgina
Espai publicitari al Peu de Pàgina Inici (728x90).
Preu: 125€ / mes

● Logo amb Enllaç a Peu de Pàgina
Logo a Peu de Pàgina amb enllaç a la pàgina web.
Preu: 50 € / mes

● Redaccional + difusió a xarxes
Article d'empresa, producte o servei + difusió a xarxes
Preu: 300€

● Promoció Newsletter
Text redaccional amb oferta, campanya o promoció
Preu: 50 € / setmana



7. Informació de contacte

Carlos Valdivia

Director

Tel (+34) 663 411 275

informació: Info@diarideladiscapacitat.cat

Redacció: redaccio@diarideladiscapacitat.cat

Publicitat: publicitat@diarideladiscapacitat.cat

Newsletter: butlleti@diarideladiscapacitat.cat

Web: https://diarideladiscapacitat.cat

Twitter: https://twitter.com/DiariDiscapCat

Facebook: https://facebook.com/diarideladiscapacitat

Instagram: https://instagram.com/diarideladiscapacitat
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