
 

Modalitats de quota dels socis institucionals 

 

Quota bàsica: 205 € 

 Dret a aparèixer a l'apartat del web de les empreses, on apareixerà un text i un enllaç per 

adreçar a la vostra web corporativa. 

 Rebre puntualment tots els butlletins, la revista Lligall i les altres publicacions que elabori 

l’Associació. 

Quota Publicitat  (paquet publicitat web i publicacions AAC-GD):  320 € 

 Inclou tot el que inclou el paquet A. 

 Publicitat a la web: S’inclourà un banner a l’apartat de la vocalia de Serveis del web, amb un 

enllaç a la web de l’empresa o institució. 

 Publicacions AAC-GD: Dret a què el logo aparegui en els crèdits interiors de la revista Lligall, 

en els exemplars que es publiquin anualment, i en cinc butlletins a l’any (dels 10 anuals, a 

triar). 

* Per obtenir un anunci a full sencer al Lligall on promoure de manera més completa els serveis 

de la institució o empresa s’hauran de satisfer 700 € addicionals al preu de la quota. La revista 

Lligall a partir d’aquest any serà en color i en un format més modern.    

Quota Patrocinador (patrocinis jornades, tallers, cursos,...): 500 €     

 Inclou tot el que inclou el paquet A i B, pel que fa a la publicitat al web. 

 Publicacions AAC-GD: Dret a què el logo aparegui a la contraportada de la revista Lligall, en 

els exemplars que es publiquin anualment, i que el logo aparegui en tots els butlletins que 

s’editaran al llarg de l’any, 10 anuals. 

 Patrocinis jornades: A les jornades anuals organitzades per l’AAC-GD, com la jornada 

d’Estudi i Debat apareixerà el logo en el panell de patrocinadors que hi haurà a la sala i a la 

publicitat que se’n faci. A més, la possibilitat d’incorporar publicitat o material de difusió de 

l’empresa en la documentació oficial a entregar als assistents de la jornada. 

 Tallers i cursos: Possibilitat de participar en una xerrada als cursos anuals de l’AAC-GD. 

Organitzar tallers específics amb l’empresa o la institució per presentar els seus productes 

als associats o formar als seus usuaris o treballadors. 

* Per obtenir un anunci a full sencer al Lligall on promoure de manera més completa els serveis 

de la institució o empresa s’hauran de satisfer 500 € addicionals al preu de la quota. La revista 

Lligall a partir d’aquest any serà en color i en un format més modern.    

 

Per a més informació: empresa@arxivers.com  
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