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CELÍACS DE CATALUNYA
Més de 40 anys treballant pel col·lectiu
celíac, des del 1977!
- Som el principal canal per donar a
conèixer la teva empresa a les més de
75.000 persones celíaques i les 450.000
sensibles al gluten que hi ha a Catalunya.
- Som la primera organització creada a Espanya en defensa
dels interessos de les persones celíaques i declarada Entitat
d’Utilitat Pública l'any 1982,
- Som l’organisme referent per a fabricants, distribuïdors i
restauradors.
- Representem al col·lectiu davant entitats i organismes
públics i privats. Oferim informació i assessorament a les
persones celíaques perquè millori la seva qualitat de vida.
-Llicenciem amb el Símbol Internacional de l’Espiga Barrada i
el Pacte del Celíac als fabricants i “acreditem” als restaurants
que ofereixen opcions sense gluten.

LES NOSTRES XIFRES

- El web www.celiacscatalunya.org és el referent
de consulta per a tot el col·lectiu celíac del país
amb més de 6.500 visites úniques mensuals i
27.300 pàgines vistes mensuals.
- La newsletter arriba directament a 7.000 socis i
sòcies celíacs.
- Tenim més de 15.000 seguidors a les xarxes
socials, amb un alt engagement
- La nostra revista arriba a casa de 7.000 celíacs.
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COM DONAR A CONÈIXER LA
TEVA EMPRESA?
T'oferim diverses opcions:
- Soci empresa
- Email Marketing
- Publicitat web / blog (banners)
- Patrocini - Donació de producte
- Dia Internacional de la Celiaquia
- Publicitat revista Celíac@s
- Patrocini de les nostres publicacions (guies...)
- Empresa solidària
- Lloguer de sala
- Packs publicitaris
Te les detallem a continuació. De totes maneres, si
tens alguna idea específica que no hi és,
consulta'ns i la farem realitat!

SOCI EMPRESA

Amb una quota de 65€/any (desgravable en un
35%), entra a formar part de la nostra associació i
gaudeix des d'avui mateix dels avantatges que
oferim per a les empreses sòcies!
2 promocions anuals gratuïtes. Consisteixen en:
- Publicació de la notícia, promoció o
esdeveniment de la teva empresa que vulguis
donar a conèixer al teu públic objectiu a través de
la newsletter mensual d'empreses que enviem
als socis (més de 7.000 famílies) i la seva
publicació a les xarxes socials (+ 19.000
seguidors) i web (+27.300 pàgines visites/mes).

PUBLICITA'T - EMAIL
MARKETING
T'oferim dues opcions:
- Enviament d'un email exclusiu sobre la teva
empresa a tota la nostra BBDD amb la
comunicació que vulguis donar a conèixer als més
de 7.000 potencials nous clients.
Tarifa: 995€ per enviament (donatiu / factura +
IVA)
- Afegim la teva empresa (amb la comunicació que
vulguis donar: descompte, nou producte...) a la
newsletter mensual d'empreses. L'enviem a tota
la base de dades (7.000 famílies).
Tarifa: 40€ per enviament (donatiu / factura + IVA)

PUBLICITA'T - XARXES
SOCIALS

A les nostres xarxes socials hi podem comunicar
una novetat, oferta, esdeveniment o qualsevol
acte important de la teva empresa i que, alhora,
sigui rellevant per al col·lectiu celíac.
Tarifa: 300€ per 1 publicació a Facebook (10.200
seguidors), Twitter (3.900 seguidors) i Instagram
(3.600). Si et dirigeixes a un target jove, també a
l'Instagram de celíacs joves (+1.000 seguidors).

PUBLICITA'T - WEB / BLOG
What We Hope to Fulfill
Dóna a conèixer la teva empresa entre el col·lectiu
celíac i impulsa les teves vendes. T'oferim 3
opcions:
- Publicita la teva empresa amb la inserció d'un
bàner rotatiu superior en la part superior de
www.celiacscatalunya.org, que linkarà al teu web
o a la campanya promocional de la teva empresa.
- Posa un banner al blog de l'Associació.
www.celiacscatalunya.org/blog
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PUBLICITA'T - WEB / BLOG
What We Hope to Fulfill

*200 €/mes - menys de 3 mesos
*150 €/mes - 6 mesos
*1700 € contracte anual

(Preus en concepte de donatiu / factura + IVA)
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PATROCINI - DONACIÓ DE
PRODUCTE
What We Hope to Fulfill
Durant l'any organitzem diferents tallers i
activitats on hi participen més de 5.000
persones: tallers de cuina sense gluten, tallers per
a infants, jornades mèdiques i sobre nutrició. etc.
La teva empresa hi pot estar present mitjançant el
patrocini de l'activitat o donació de producte per
obsequiar als assistents. Consulta'ns per conèixer
les activitats adreçades teu target!
JORNADES ESPECIALS:
MAIG 2020 - DIA INTERNACIONAL CELIAQUIA
OCTUBRE 2020 - DIA MUNDIAL ALIMENTACIÓ (SIMPOSI SOBRE CELIAQUIA)
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DIA INTERNACIONAL DE LA
CELIAQUIA (DIC)
Any rere any, organitzem els actes
commemoratius del Dia Internacional de la
Celiaquía (DIC), que a Catalunya reuneixen a
més de 4.500 persones celíaques i familiars.
El DIC és una oportunitat única per donar a
conèixer els productes i serveis:
- Empreses que fabriquen productes sense gluten.
- Restaurants que ofereixen menús aptes.
- Entitats, públiques i privades, que ofereixen
serveis exclusius per a celíacs.
- Petits establiments (dietistes, herbolaris...) que
volen donar-se a conèixer i vendre els seus
productes “in situ”.
Consulta'ns per saber com participar-hi!!
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PUBLICITA'T - REVISTA
CELIAC@S
What We Hope to Fulfill
Editem la revista de
l'entitat, Celíc@s, de
forma bianual (juliol i
desembre).
7.000 exemplars que
enviem a casa dels socis i
sòcies. També a CAP's,
Centres de Pediatria i
Institucions i disponible en
format digital al nostre
web.
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PUBLICITA'T - REVISTA
CELIAC@S
900 €

What We Hope to Fulfill

1000 €

500 €
800 €

600 €

800 €

1350 €

400 €

375 €

325 €
(Preus en concepte de donatiu / factura + IVA)

PUBLICITA'T - LLISTATS DE
PRODUCTES SENSE GLUTEN
What We Hope to Fulfill
Una forma d'estar present en el dia a dia dels
nostres socis i sòcies és publicitar la teva
empresa a la Llista d'Aliments.
També pots publicitar-te als diferents llistats
que publiquem cada any: llistat de torrons i llistat
de gelats.
Llista d'Aliments:
Contraportada: 400€
Pàgina interior: 200€
Logo: 50€
Resta d'edicions d'aliments:
Contraportada 200€
Pàgina interior:100 €
(Preus en concepte de donatiu / factura + IVA)

PATROCINA LES NOSTRES
PUBLICACIONS (GUIES...)

Treballem perquè la persona celíaca normalitzi el
seu dia a dia i una de les eines per aconseguir-ho
és mitjançant guies i manuals. La teva empresa
pot patrocinar i co-editar guies de consulta i
divulgació que realitzem des de l'Associació.
Per exemple, hem editat la guia pràctica
“La Celiaquia a l’escola”, una nova eina a
l’abast dels centres educatius per
aconseguir una escola inclusiva segura
per a l’infant celíac i el conte infantil "La
colla celíaca" per proporcionar material
divulgatiu per a infants.
Igualment destaquem la "Guia
d'avituallament en esdeveniments
esportius" i el "Manual per facilitar la
compressió de l'etiquetatge dels
productes sense gluten".

LLOGUER DE SALA
What We Hope to Fulfill
Disposem d'una sala de 30 m2 perfecte per fer
reunions, presentacions, tallers, formacions,
xerrades...
El nostre espai està concebut per a tota mena
d'actes on la dieta sense gluten estigui present.
Si la teva empresa no disposa d'un espai de
reunions o veus adient fer la teva presentació a les
nostres instal·lacions, disposem d'aquest espai
que podem preparar segons les teves necessitats.
Tarifa: 100€
*Una promoció gratuïta per al soci empresa
sempre que faci una activitat adreçada als socis
de l'entitat.
(Preus en concepte de donatiu / factura + IVA)
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EMPRESA SOLIDÀRIA (RSC)
La teva empresa pot destinar l'import que
desitgi a aquests projectes:
- Beca Celíacs de Catalunya per a investigació en
patologies relacionades amb la ingesta del gluten.
- Activitats per a l'apoderament del pacient
celíac (tallers de cuina, jornades mèdiques, etc.).
- Alimentant als infants celíacs: ajuda a famílies
amb infants celíacs en situació de vulnerabilitat.
Una altra forma de col·laborar és oferint als
clients l'oportunitat d'arrodonir l'import final de
la compra i donar els cèntims a una d'aquestes
causes socials de l'entitat.

PACK PUBLICITAT (A)

20%
descompte

Arriba al teu públic objectiu!
- Publicitat a les 2 edicions anuals de la revista
(pàgina interior sencera a cada edició). 1.200€
- Banner a la home de la web
www.celiacscatalunya.org, 2 mesos. 400€
- 2 publicacions a xarxes socials (Facebook i
Twitter). 300€
- 1 enviament: informació sobre la teva empresa a
la newsletter mensual d'empreses que enviem a
les 7.000 famílies associades, 40€.
TOTAL: 1940€
20% DESCOMPTE
TOTAL FINAL: 1.552€

(Preus en concepte de donatiu / factura + IVA)

PACK PUBLICITAT (B)

15%
descompte

Arriba al teu públic objectiu!
- Publicitat a les 2 edicions anuals de la revista.
(mitja pàgina en cada edició). 800€
- Banner fix al blog. 1 mes. 150€
- 1 publicació a xarxes socials (Facebook i Twitter,
més de 15.000 seguidors). 150€
- 1 enviament: Informació sobre la teva empresa a
la newsletter mensual d'empreses que enviem
7.000 famílies associades, 40€
TOTAL: 1.140€
15% DESCOMPTE
TOTAL FINAL: 969€

(Preus en concepte de donatiu / factura + IVA)
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CONTACTA'NS

Cuidem de la teva imatge de marca
Tracte personalitzat
Aportem solucions
Optimitzem pressupostos
Donem visibilitat a la teva empresa

Direcció

Email

Telèfon

c/ Independència, 257
08026 - Barcelona

info@celiacscatalunya.org

934 121 789

