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QU E N
SOMOS?

Galiciapress

é

parte

Galiciapress botou a andar en 2015 e conta
cunha delegación con varios xornalistas na
Praza da Quintana, en Santiago, a escasos
metros da Catedral, no centro da capital de
Galicia. É o único diario dixital de Galicia que se
edita integramente nos dous idiomas oficiais da
autonomía: galego e castelán.

do

grupo

de

Dentro do grupo tamén hai outros diarios

comunicación PressDigital Group, que

de ámbito español como Pressdigital; un

encabeza Catalunyapress, un medio de

de ámbito local para a zona de Baix

corte autonómico que leva anos sendo

Llobregat, Vilapress

referencia na información dixital en

Journal, un mensual de información

comunidade catalana. Catalunyapress

económica. Todos eles están dispoñibles

rexistra aproximadamente medio millón
de páxinas vistas ao mes e se edita en
catalán e castelán.

e The Economy

como soporte publicitario.

PÚBLICO
Según datos certificados por OJD,
cada mes máis de 120.000 usuarios
consultan unhas 157.000 páxinas en
Galiciapress. A diferencia de outros
diarios dixitais, as cifras de audiencia
de Galiciapress están auditadas
externamente e son públicas.

O perfil do visitante de Galiciapress é de
ámbito urbano, de clase media e media
alta. Galiciapress
presta especial
atención á información das sete cidades
do país. Moitos destes visitantes son
empresarios e profesionais do sistema
sanitario, sectores para os que
Galiciapress dispón de canles ad hoc.

Máis do 70% do tráfico efectúase a
través do teléfono móbil, para o que o
diario dispón dunha web con diseño
adaptado especialmente (responsive).
Nas redes sociais, Galiciapress conta
con máis de 5.000 seguidores.

IMPACTO
Galiciapress é un dos referentes
informativos para os líderes de
comunicación da comunidade en
sectores como a política, a sanidade
ou a empresa. Estas son algunhas das
citas ás nosas informacións, tanto en
prensa galega, estatal, internacional e
especializada

TARIFAS
Roubapáxinas
Banner rotativo de 300 x 300 en todas as páxinas 12 meses

5.000€

Banner rotativo de 300 x 300 en todas as páxinas 3 meses

600€

Banner rotativo de 300 x 300 en todas as páxinas 1 mes

500€

Banner rotativo de 300 x 300 en todas as páxinas unha semana

275€

Megabanner
Banner rotativo de 729 x 90 en portada 12 meses

7.600€

Banner rotativo de 729 x 90 en portada 3 meses

2.100€

Banner rotativo de 729 x 90 en portada 1 mes

750€

Banner rotativo de 729 x 90 en portada una semana

205 €

Banner
Banner rotativo de 468 x 60 en portada 12 meses

6.000€

Banner rotativo de 468 x 60 en portada 3 meses

1.800€

Banner rotativo de 468 x 60 en portada 1 mes

650€

Banner rotativo de 486 x 60 en portada una semana

220€

Consultar prezos para outos formatos (300x600, skyscrapper, etc.)

Q UE N SE
ANUNCIA EN
GALICIAPRESS?
Galiciapress, pola súa independencia e
prestixio, é soporte habitual das
campañas dos principais anunciantes do
sector público, privado e cultural. No
ámbito das empresas, traballamos a
miúdo con compañías de ámbito estatal
como La Caixa e Naturgy; pero tamén de
ámbito galego como Viaqua ou Deleite.

No sector público, Galiciapress participa
nas campañas de publicidade de
administracións de todos os niveis
galegos; autonómico (Xunta de Galicia),
provinciais (deputacións da Coruña e
Pontevedra) e local (concellos de
Santiago de Compostela, Lugo e Verín).
Ao dispor dunha edición en galego, o
xornal tamén é soporte das entidades
preocupadas pola promoción da lingua,
como Queremos Galego ou puntoGAL.
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Se tes calquera dúbida a
respecto destas tarifas ou
tes unha proposta
alternativa, non dubides en
poñerte en contacto con nós.

Galiciapress Email: publicidad@galiciapress.es
Teléfono: 678803735
Campus Stellae, 3 Praza da Quintana | Santiago de Compostela
Facebook: Galiciapress | Twitter: @galiciapress

