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Campanya comerç 
 
Antecedents 
El comerç dona vida als nostres pobles i ciutats, i tot i que els carrers van estar buits durant el 
confinament, vam voler llançar un missatge d’agraïment als comerciants locals. 

És per aquest motiu que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de 
Comerç de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, va dur a terme la 
campanya «Ara et toca a tu: Gràcies!» per posar en valor el comerç alimentari de proximitat i 
els mercats municipals i setmanals que durant aquest temps de crisi sanitària, estan 
demostrant la seva importància en el teixit comercial dels nostres pobles i ciutats, abastint la 
ciutadania.  

S’ha preparat una web de la campanya (https://www.diba.cat/es/web/comerc/ara-et-toca-a-tu-
gracies) i s’han penjat els diferents materials comunicatius que els ajuntaments poden fer servir 
per aplicar als seus canals de difusió. 

A banda, s’han preparat altres peces comunicatives, que mitjançant accions de pagament i de 
no pagament, han servit per fer arribar el missatge a la ciutadania de la demarcació de 
Barcelona. 

Objectius 
Posar en valor el comerç de proximitat dels municipis, sensibilitzar a la ciutadania de la 
importància del consum en el comerç de proximitat i recolzar l’impuls de l’activitat econòmica 
local.  
 
Dates 
1ª fase: 30 d’abril al 7 de maig, i 2ª fase: del 10 al 20 de novembre de 2020. 
 
Públic 
Homes i dones de 16 a 65 anys, de les comarques de Barcelona 
 
Peces 
Site campanya
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Cartells genèrics, A3 

 

 
 
Cartells informatius, A3 
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Anunci, 250x328,95 mm (Punt Avui) 

 

Bàner, gif 300x250 px 
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XXSS (I) 

Facebook Ads             Twitter Ads 

        
 
Instagram Ads 
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XXSS (II) 

Facebook Ads             Twitter Ads 

    

Instagram Ads 
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Video, 47 segons, mp4 (per a Youtube) 
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Accions de no pagament 

- Sliders i bàners amb imatge de campanya a diba.cat i a Intradiba. 
- Cartells per als ajuntaments. 
- Spot a YouTube i a les pantalles corporatives. 
- Site amb els materials per als ajuntaments. 

 
Accions de pagament 

- Anuncis a mitjans impresos: El Punt Avui. (1.028,50 €) 
- Bàners a mitjans digitals: El Punt Avui. (0€) 
- Facebook Ads (605 €) 
- Instagram Ads (484€) 
- Twiter Ads (242 €) 

 

Pressupost 
Creativitat i producció: 0 € (adaptacions publicitàries fetes internament) 
Inversió a mitjans: 2.359,50 € 
 
TOTAL: 2.359,50 € 
(Preus amb IVA inclòs) 
 



Campanya Comerç proper 2020

Mitjans impresos
Mitjà Àrea / Empresa Temàtica Data Inversió Inversió+IVA

El punt Avui
Comerç (directa Hermes 

Comunicacions, SL) Comerç de proximitat
14/6/20 Anunci 250x328,95 mm 850,00 € 1.028,50 €

850,00 € 1.028,50 €

Mitjans digitals (bàners i videobàners)
Mitjà Àrea / Empresa Temàtica Data inici Data final Inversió Inversió+IVA

Elpuntavui.cat
Comerç (directa Hermes 

Comunicacions, SL) Comerç de proximitat 12/6/20 19/6/20 Bàner 300x250px 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Xarxes Socials

Instagram Presidència  (NothingAD) Comerç 30/4/2020 7/5/2020 clic a la web video 200,00 € 242,00 €
Facebook Presidència  (NothingAD) Comerç 30/4/2020 7/5/2020 clic a la web video 200,00 € 242,00 €

Twitter Presidència  (NothingAD) Comerç 30/4/2020 7/5/2020 clic a la web video 200,00 € 242,00 €
Facebook Presidència  (NothingAD) Comerç proper 10/11/2020 20/11/2020 cobertura post promocionat 300,00 € 363,00 €
Instagram Presidència  (NothingAD) Comerç proper 10/11/2020 20/11/2020 cobertura post promocionat 200,00 € 242,00 €

1.100,00 € 1.331,00 €

Total Campanya 2.359,50 €

Inversió+IVA

Format

Format

Total mitjans impresos

Format

Total mitjans digitals

Total Xarxes Socials

Mitjà Àrea / Empresa Campanya Objectiu InversióData inici Data final


