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Nexe és la revista de la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya
(FCTC), que compta amb una versió
digital i una monogràfica a paper de
periodicitat semestral.

Cooperatives
de Treball

Versió digital
En el seu format digital, Nexe pretén
recollir projectes cooperatius i
experiències de base que, des del seu
àmbit i localització en el territori, aposten
per l’equitat, l’ecologia, la solidaritat i la
transformació social.
Hi trobarem articles, reportatges,
entrevistes a experts, un espai per a
l’opinió i el contrast d’idees, a més de
ressenyes que promouen algun projecte
cultural, un diccionari i una agenda amb
les activitats més interessants.
Nexe s’actualitzarà cada setmana,
amb la finalitat de ser una eina oberta,
dinàmica i participativa que contribueixi
a un canvi de paradigma que ens porti a
democratitzar el treball i socialitzar els
valors cooperatius.

Bàner simple [B1]:
262 x 484 px.
50 €: 1 setmana

90 €: 2 setmanes 150 €: un mes

Bàner doble [B2]:
560 x 484 px.
80 €: 1 setmana

140 €: 2 setmanes

250 €: un mes

Bàner footer [B3]:
560 x 360 px.
80 €: 1 setmana

140 €: 2 setmanes

250 €: un mes

Bàner horitzontal [B4]:
1158 x 200 px.
150 €: 1 setmana

250 €: 2 setmanes

400 €: un mes

Banners estàtics
Format d’entrega: gif / png / jpg
Pes: entre 30kb - 50kb/unitat
Banners dinàmics
Format d’entrega: Gif animat o en html5
Pes: entre 50kb - 60kb/unitat
Cicle animació: màxim 10 segons

Versió impresa
Nexe, la revista monogràfica que la
Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya edita cada semestre en
format paper, s’envia gratuïtament a les
cooperatives de treball federades.
Igualment, es fa arribar a biblioteques,
universitats, mitjans de comunicació,
partits polítics, administració pública,
federacions o entitats socials, entre
d’altres, alhora que es reparteix per
vendre a diverses llibreries i quioscos de
referència del país.

Contraportada exterior:
171 x 236 mm, vertical [PCE]
1.150 €

Pàgina sencera interior:
200 x 260 mm, vertical [PCI]
170 x 221 mm, vertical [PV1]
500 €

1/2 pàgina:
170 x 110 mm, horitzontal [PH2]
300 €

1/4 pàgina:
83 x 110 mm, vertical [PV3]
180 €

1/8 pàgina:
170 x 62 mm, horitzontal [PH4]
120 €
Per a més informació:
Àlex Romaguera i Olga Ruiz
933 18 81 62 —
 679 20 39 28
administracio@nexe.coop

Tarifes (IVA no inclòs)
www.nexe.coop

Versió digital
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Bàner
Simple
262 x 484 px.
50 €: 1 setmana
90 €: 2 setmanes
150 €: un mes

14 NOV 2018

B1
Reportatge

Novetats de llibre
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Bàner doble
560 x 484 px.
80 €: 1 setmana
140 €: 2 setmanes
250 € : un mes

B2
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Bàner horitzontal
1158 x 200 px.
150 €: 1 setmana | 250 €: 2 setmanes | 400 €: un mes

Actualitat

B3

Publicitat

Entrevistes
Opinió
Reportatges
Debats
Cara a cara
Novetats de llibres
Podcast
Diccionari
Agenda
Revista paper

Qui som
Contacte
Anuncia’t a nexe

C/Premià 15, 1ª planta
08014 Barcelona
Tel: 93 318 81 62
Avís legal i Política de privacitat.
NEXE © 2020.

Segueix-nos

Bàner footer
560 x 360 px.
80 €: 1 setmana
140 €: 2 setmanes
250 € : un mes

B4

Versió impresa
Contraportada exterior:
171 x 236 mm [PCE]

Pàgina sencera interior:
200 x 260 mm [PCI]

Pàgina sencera interior:
170 x 221 mm [PV1]

1.150 €

500 €

500 €

PCE

PCI

PV1

1/2 pàgina:
170 x 110 mm [PH2]

1/4 pàgina:
83 x 110 mm [PV3]

1/8 pàgina:
170 x 62 mm [PH4]

300 €

180 €

120 €

PH2

PV3

PH4
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