visibilidade
CATÁLOGO
catálogo
bimensual dedicado á arte e á fotografía
Publicamos un

en particular coas mellores fotografías
realizadas polos participantes
de ClickA

Яte e Focus Compostela.

40 páxinas. 100 exemplares gratuitos.
Tamén en versión dixital.

EXPOSICIÓNS COLECTIVAS
2 exposicións colectivas
anuais en Galicia dedicadas á fotografía
Comisariamos

coas fotografías dos e das participantes
en ClickA

Яte e Focus Compostela.

SAÍDAS FOTOGRÁFICAS
Convcamos

saídas fotográficas todas as

semanas nas que participan unha media de
12 persoas aficionadas á arte, á fotografía
e á historia.

Contamos cunha rede de

espazos colaboradores en toda Galicia.

WEBSITE, CONCURSOS E
REDES SOCIAIS
A prataforma InspirA

Яte ten presencia

online a través da nosa páxina
web https://retoinspirarte.jimdofree.com/
e das redes sociais (facebook, instagram).

sponsoring
A- 10 EUROS / MES
Obligación anual. Pagó único (120 euros).

Inclusión no noso directorio web.
Realizamos unha serie fotográfica de 10
fotos en formato .jpeg da súa tenda.

B- 35 EUROS
Sen obligación.

Banner na nosa web durante 30 días.

C- 50 EUROS / MES
Obligación anual. Pagó único (600 euros).

Inclusión no noso directorio, nos
catálogos e nas exposicións.
Realizamos dúas series fotográficas de
15 fotos en formato .jpeg da súa tenda ou
do produto da súa selección.

vídeo promocional dunha
duración de 3-5 minutos.
Realizamos un

D- 150 EUROS
Sen obligación.

Banner na nosa web durante 30 días.
Realizamos unha serie fotográfica de 10
fotos en formato .jpeg da súa tenda.

prataforma InspirAЯte
sponsoring
InspirAЯte retoinspirarte@gmail.com
https://retoinspirarte.jimdofree.com/
ClickAЯte coralie yap-chine
Focus Compostela laura menéndez

Empresa colaboradora .........................................................................
Enderezo .........................................................................
.........................................................................
Email .........................................................................
Teléfono .........................................................................
Páxina Web .........................................................................
Representante .........................................................................
DNI/NIE .........................................................................
Email .........................................................................
Teléfono .........................................................................
Opción ecollida A- 10 EUROS / MES (pago único 120 €)
B- 35 EUROS / MES
C- 50 EUROS / MES (pago único 600 €)
D- 150 EUROS / MES
Forma de pago .........................................................................
Lugar, Data .........................................................................
Sinatura .........................................................................

