La col·laboració de la
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Opció 1 - Proveïdor
Un proveïdor és una empresa interessada en introduir-se en el sector de l’atenció a la gent gran mitjançant un intercanvi
publicitari amb ACRA.

Prestacions

Beneficis per a la seva empresa

1 – Inserció del logotip de la seva empresa i
informació rellevant a l’apartat de “Empreses
Proveïdores” de la web d’ACRA.

Obertura d’un mercat de negoci específic i amb
gran potencial.

2 – Difusió de l’alta de la vostra empresa com a
proveïdor d’ACRA al butlletí setmanal InfoACRA*.

Target directe per a la captació de potencials
clients del sector.

420 €
quota anual
*Butlletí digital que s’envia a més de 1.800 adreces (gerents, directors i altres
càrrecs directius i tècnics) d’empreses associades i no associades a ACRA.

(preu sense IVA)

Opció 2 – soci – col·laborador
Un soci – col·laborador és aquell que, sense tenir les condicions materials per ser soci assistencial, manifesta interès en col·laborar amb
les finalitats d’ACRA. Des d’ACRA oferim construir un espai de col·laboració que dinamitzi les capacitats del sector per enfortir-lo davant els
nous reptes socials a través de la formació, la recerca i la innovació.

Prestacions

Beneficis per als socis – col·laboradors

Els mateixos drets i deures que qualsevol associat.

Treballar conjuntament en pro de les persones grans i del sector.

Enviament de tots els comunicats d’ACRA.

Formar part d’una entitat líder i pionera del sector.

Anunci d’1/4 de pàgina a la revista ACRActiva.

Trobar espais de debat amb els socis assistencials.

Inserció del logotip de la vostra empresa i informació a l’apartat de
“Empreses Associades – Col·laboradores” de la web d’ACRA.

Participar en projectes de recerca i innovació mitjançant l’Observatori de la
Dependència d’ACRA.

Difusió de l’alta de la vostra empresa com a associat d’ACRA al butlletí
setmanal InfoACRA*.

Obertura d’un mercat de negoci específic i amb gran potencial.

Organització, amb la col·laboració d’ACRA, d’una activitat telemàtica anual
del vostre àmbit d’actuació i d’interès per als socis.
*Butlletí digital que s’envia a més de 1.800 adreces (gerents, directors i altres
càrrecs directius i tècnics) d’empreses associades i no associades a ACRA.

Target directe per a la captació de potencials clients del sector.
Disposar d’informació estratègica en relació a ACRA i el sector.

2.171,4 €
quota anual
(preu sense IVA)

Opció 3 – Promotor
Oferim a les empreses la possibilitat d’establir una col·laboració especial que beneficiï els socis d’ACRA i
enforteixi la imatge de l’empresa en el sector de la gent gran.
La col·laboració entre ACRA i l’empresa promotora s’estableix mitjançant un conveni específic i exclusiu en
l’àmbit d’actuació de l’empresa promotora, d’una durada mínima de tres anys, on es fixin les prestacions i
les contrapartides econòmiques, materials o de servei que s’escaiguin.

12.000 – 18.000 € anuals

Opció 4 – Revista ACRActiva

format digital

46

pàgines en color

2.000

Persones
(audiència
estimada)

Dirigida a
Directors, gerents i
altres directius

Entitats associades
a ACRA

Entitats no
associades,
administracions,
centres formatius i
VIPS del sector

Opció 4 – Revista ACRActiva

¼ de pàgina

½ pàgina

1 pàgina

Opció 4
Revista
ACRActiva
(tarifes 2022)

Revista ACRActiva
- Format DINA4
- Lliurament publicitat per email en format d’alta resolució
- Preus sense IVA

Dimensions

Preu inserció

¼ de pàgina

640 €

½ pàgina

1.070 €

Tota la pàgina

1.495 €

Contraportada

2.560 €

Publireportatge

1.175 €

Opció 5 – web ACRA
www.acra.cat
223.000
visites*

126.000

usuaris únics*

3 minuts
per sessió*

pàgines per
sessió*

795 € **
banner
mensual

* Dades anuals (Font: Google Analytics)
** Preu sense IVA

4

Opció 6 – newsletter socis
A qui les enviem?

Directius (gerents,
directors) i altres
professionals
qualificats del
sector
Possibilitat de
personalitzar el
missatge

1.100
adreces de correu
electrònic

40% d’obertura i
10% d’interacció*

550 € **

per enviament
* Mitjana anual
** Preu sense IVA

Opció 7 – Altres
Possibilitat de tenir presència en aquests esdeveniments com a patrocinadors o col·laboradors.

Jornada
ACP

Premis
ACRA

Gent Gran
Gent Artista

550 €

1.000 €

col·laboració

patrocini

(preu sense IVA)

(preu sense IVA)

