ANUNCIA’T A L’EFMR!
La comunicació és vital

MITJÀ DE
REFERÈNCIA

SOM TENDÈNCIA A
LES XARXES
SOCIALS

EN TOTS ELS
FORMATS

A L’ESPLUGA I A LA
CONCA

FES-TE SENTIR A LA RÀDIO
PRODUCCIÓ I ENREGISTRAMENT DE LA FALCA

30 €

TARIFES MENSUALS
Emissions diàries

1 emissió
2 emissions
4 emissions
6 emissions
8 emissions

No Soci

Soci UBE

18 €
30 €
57,60 €
82,08 €
103,68 €

15,3 €
25,5 €
48,96 €
69,77 €
88,13 €

UN EQUIP DE MÉS
DE 50 VOLUNTARIS

L’EFMR, MITJÀ DE
COMUNICACIÓ I ESCOLA
Al llarg dels més de 30 anys
d’història, l’EFMR ha estat una
escola per als col·laboradors que
n’han format part, més de 300 en
total. Així, l’emissora no només és
un mitjà de comunicació, sinó que
esdevé una escola de persones i
professionals de la comunicació.

* A tots aquests preus cal afegir-hi l’IVA corresponent.
CONTRACTE ANUAL AMB UN 15% DE DESCOMPTE

FES-TE VEURE AL WEB
EDICIÓ DEL BANNER

30 €

L’ALTAVEU DE LES ENTITATS

TARIFES MENSUALS
No Soci

Soci UBE

Cos de la pàgina

50 €

42,5 €

Capçalera

250 €

212,5 €

* A tots aquests preus cal afegir-hi l’IVA corresponent.

L’Espluga i la Conca gaudeixen
d’un gran teixit associatiu que
desenvolupa accions i activitats
per al benefici de la societat. En
aquest context, l’EFMR esdevé un
agent dinamitzador de la vida
social i cultural de la Conca.
L’emissora és el canal de difussió
de les iniciatives del territori i un
aparador per a les associacions.

Troba’ns allà on vulguis
L’Espluga FM Ràdio és un projecte dinàmic capaç d’adaptar-se al pas del temps i a les dinàmiques de la
societat actual. Per això, l’EFMR no és només una emissora ràdio, sinó un mitjà de comunicació en el
sentit més ampli de la paraula. Adaptat per a tots els dispositius i present en els canals de comunicació
actuals.

L’ACTUAILITAT AUDIOVISUAL

RÀDIO A LA CARTA

L’AGENDA CULTURAL

L’EFMR ara també al teu televisor. Descobreix el
canal de TDT EFMR.cat - Conca de Barberà
disponible des d’arreu del Camp de Tarragona.

ABAST: 500.000 habitants

L’EFMR per internet, sense límits
Al mòbil, a la tablet o a l’ordinador
pots escoltar l’EFMR sense
límitacions territorials. A
esplugafmradio.cat pots escoltar en
directe l’emissora amb alta qualitat.

L’abast del 107.4 FM
Sintonitza l’Espluga FM Ràdio al
107.4 FM a la Conca.

