
Mitjans 2018 

Tenim el coneixement. Tenim els mitjans. 



Totmedia som una empresa  
de comunicació, experts en 
continguts, màrqueting, 
estratègia digital i gestió de 
xarxes socials.   
 
Tenim una xarxa de mitjans i 
canals de comunicació propis 
locals i temàtics, per arribar a 
grans audiències de valor, 
segmentades i d’interès. 
 
Oferim un servei de 
comunicació únic, diferent i a 
mida per ajudar al client a 
generar més negoci. 



GRUP DE REFERÈNCIA 
Totmedia és un grup de comunicació que compta amb una capçalera general i un grup de mitjans 

temàtics i territorials propis i associats, per arribar a un gran volum d’audiències d’interès 

MITJANS TEMÀTICS 
VIA EMPRESA 

VADEVI 
MónPlaneta 

Catalunya m’agrada 
Món Esport 
Associats: 

EL CINÈFIL 
PARES I NENS 

 
 

MITJÀ GENERALISTA 
El Món 

MITJANS LOCALS 
TOT SANT CUGAT  

(paper + digital) 
OPIVERD  

(publicitat exterior) 
Món Sant Cugat  

(Monogràfic semestral paper) 
TOT CERDANYOLA  

(paper + digital) 
TOT RUBÍ 

MÓN TERRASSA 
Associats: 

BELLATERRA Diari 
iSABADELL 

Capgros 
Ara Vallès 

Ara Granollers 
Contrapunt Mollet 

+2 milions 
d‘usuaris únics 

+7 milions  
de pàgines vista 

+500 mil 
seguidors a les xarxes 

(Facebook, Twitter,  
Instagram, Linkedin) 

+30 mil 
subscriptors  

(e-mail i Whatsapp) 

SERVEIS DE COMUNICACIÓ 



MITJANS LOCALS 
Totmedia és un grup de comunicació que des de l’àmbit local, s’ha 

convertit en un dels referents a Catalunya i líder del Vallès, una de les 
comarques més poblades. Coneixem el territori i la seva audiència i 
disposem dels mitjans adequats per connectar empreses amb el seu 

entorn. 
 
 



Som mitjans de comunicació de 
proximitat de referència.  
Una eina útil que funciona com 
element cohesionador entre 
ciutadans, comerços, empreses, 
entitats, institucions i col·lectius 
de la ciutat.  
 
Amb caràcter proper, fresc, 
popular, transversal i integrador.  
 
És un excel·lent suport 
publicitari per posicionar-se dins 
el territori i per arribar a grans 
audiències d’interès 



Líders al Vallès 
Totmedia és el grup líder al Vallès, amb mitjans de referència a les ciutats més importants de la 

comarca. Amb Totmedia podràs arribar directament al public de la zona. 

+450 mil  
usuaris únics 

mensuals 

+1 milió  
pàgines vistes  

al mes 

+125 mil 
seguidors a les  

xarxes 

+21 mil 
subscriptors a butlletins i 

alertes 

(paper + digital) (paper + digital) 



 
El TOT Cerdanyola és la guia comercial i d’informació líder de la ciutat.  

En format digital i setmanari paper 

+20.000 usuaris únics  
+50.000 sessions 
(57.543 habitants) 
Auditat per OJD i dades EGM 

 

+60.000  
pàgines vista 

6.000 exemplars gratuïts 

+6.500  
seguidors a les xarxes  

(Facebook, Twitter, Instagram) 

+1.000 
subscriptors 

(e-mail, Whatsapp) 



SERVEIS DE COMUNICACIÓ 
Tenim el coneixement. Tenim els mitjans. 

T’ajudem a generar més negoci i influència. 



Serveis de comunicació i màrqueting digital 
T’ajudem a generar més negoci, posicionament, influència i resultats. 

Des de crear el teu logotip a gestionar les teves xarxes socials. 
 

Estratègia de màrqueting 

Branding 

Màrqueting de continguts 

Gestió de xarxes socials 

Organització d’esdeveniments 
Planificació de mitjans 

Edició de publicacions i impresos 
 
 
 
 
 



PROPOSTA PERSONALITZADA 
Per utilitzar tot el potencial et podem fer una proposta a mida. 

Campanya global, campanyes segmentades per zones o interessos, packs especials, 
patrocinis, events, e-mail marqueting, formats promocionals online i offline, community 

managment, estratègia de xarxes socials, serveis de comunicació i de màrqueting digital, 
branding...  



www.totmedia.cat 


