
El directori nupcial de les comarques gironines



Què busquen els nuvis a Google 
quan organitzen el seu banquet?
Nosaltres et donem la resposta.

Us presentem una oferta en publicitat al directori 
nupcial e referència a Girona i província: 

www.gironanuvis.com

GironaNuvis.com garanteix visites productives  
i de qualitat de clients potencials.

Seguidament us mostrem alguns exemples  
que podeu comprovar des del vostre navegador.

http://www.gironanuvis.com
https://www.google.es/#q=casaments+girona
https://www.google.es/#q=banquets+girona
https://www.google.es/#q=casaments+girona
https://www.google.es/#q=restaurant+casament+girona
https://www.google.es/#q=espais+celebracions+girona
https://www.google.es/#q=espais+casament+girona


Tarifes 2014

Inscripcions
 A Posicions preferents
 AB  Posicions preferents 

+ fitxa personalitzada
 ABC  Posicions preferents 

+ fitxa personalitzada 
+ espai portada

Anuncis
 A Lateral
 B Superior
 C Portada



A
A. Inscripció en posició preferent 
• Primeres posicions de la categoria
• Alta visibilitat al directori
• Inclou una fotografia de l’activitat
• Una imatge del seu logotip
• Breu descripció dels serveis
•  Dades de contacte: localització, telèfon i web

La inscripció en Posicions preferents al 
directori nupcial permet aparèixer en les 
primeres posicions de totes les categories on 
corresponguin els vostres serveis. Amb això 
aconseguim una gran visibilitat.

Els nuvis veuen el vostre nego i a les primeres 
pàgines de la categoria i el diferencien 
d’altres serveis que apareixeran en pàgines 
consecutives.

Si a més, l’acompanyem d’una bona fotografia 
representativa, el vostre logotip i una descripció, 
millorarem les possibilitats que l’usuari contacti 
per telèfon o visitin la pàgina.

60€
anuals



AB 

A. Inscripció en posició preferent 
• Primeres posicions de la categoria
• Alta visibilitat al directori
• Inclou una fotografia de l’activitat
• Una imatge del seu logotip
• Breu descripció dels serveis
•  Dades de contacte: localització, telèfon i web

+ B. pàgina personalitzada
•  Pàgina personalitzada del seu establiment  

o servei
•  Possibilitat d’incloure fins a 6 fotografies
•  Descripció completa dels seus serveis
• Formulari de contactar personalitzat
• Millora del posicionament a Google

•  Fins a 12 entrades anuals al blog  
de gironanuvis.com (1 article/mes)

200€
anuals



ABC 
A. Inscripció en posició preferent 
• Primeres posicions de la categoria
• Alta visibilitat al directori
• Inclou una fotografia de l’activitat
• Una imatge del seu logotip
• Breu descripció dels serveis
•  Dades de contacte: localització, telèfon i web

+ B. pàgina personalitzada
•  Pàgina personalitzada del seu establiment o servei
•  Possibilitat d’incloure fins a 6 fotografies
•  Descripció completa dels seus serveis
• Formulari de contactar personalitzat
• Millora del posicionament a Google

+ C. espai a la portada
•  Aparició en portada de manera aleatòria
•  Inclou una fotografia de l’activitat
•  Breu descripció dels serveis
•  Botó de contacte directe
• Millora del posicionament

•  Fins a 35 entrades anuals al blog  
de gironanuvis.com

300€
anuals



Publicitat al lateral (A)
• Mides: 180 x 90 píxels
• Localitzat dins del directori
• Ubicat a la part dreta del directori
• Contractable per mesos

La publicitat al lateral del directori nupcial 
permet promocionar el vostre negoci dins de 
totes les categories. Independentment de si 
esteu inscrits al directori i dels vostres serveis.

La publicitat pot enllaçar a la vostra fitxa 
personalitzada, si es dóna el cas, o a la direcció 
web que desitjeu.

El banner de publicitat pot ser aportat pels 
propis clients o també el pot realitzar el nostre 
equip gràfic, segons convinguem.

•  Fins a 2 entrades al blog de gironanuvis.com 
per mes contractat

40€
mensuals



Publicitat superior (B)
• Mides: 180 x 80 píxels
•  Localitzat dins del directori  

i a les fitxes de clients
• Ubicat a la part superior de tot el directori
• Contractable per mesos

La publicitat superior al directori nupcial permet 
promocionar el vostre negoci dins de totes les 
categories i de totes les fitxes personalitzades 
dels clients. Independentment de si esteu 
inscrits al directori i dels vostres serveis.

Aquest espai disposa de molt bona visibilitat i 
genera una relació de clicks/inversió molt alta.

La publicitat pot enllaçar a la vostra fitxa 
personalitzada, si es dóna el cas, o a la direcció 
web que desitjeu.

El banner de publicitat pot ser aportat pels 
propis clients o també el pot realitzar el nostre 
equip de dissenyadors, segons convinguem.

La contractació de l’espai publicitari està 
subjecte a disponibilitat.

•  Fins a 2 entrades al blog de gironanuvis.com 
per mes contractat

75€
mensuals



Publicitat en portada (C)
• Mides: 960 x 100 píxels
•  Localitzat a la portada
• Alta visibilitat
• Contractable per mesos

La publicitat en portada permet realitzar accions 
publicitàries puntuals on es requereixi alta visibilitat. 
Al ser contractable per mesos, permet informar de 
promocions o esdeveniments rellevants en períodes 
de temps perfectament definits.

La publicitat pot enllaçar a la vostra fitxa 
personalitzada, si es dóna el cas, o a la direcció 
web que desitjeu.

El banner de publicitat pot ser aportat pels propis 
clients o també el pot realitzar el nostre equip de 
dissenyadors, segons convinguem.

La contractació de l’espai publicitari està subjecte  
a disponibilitat.

•  Fins a 2 entrades al blog de gironanuvis.com  
per mes contractat

450€
mensuals



www.gironanuvis.com • info@gironanuvis.com • Tel. 972 47 77 46
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