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Bona Vesprada, el 
magazín vespertí
d’À Punt, inicia 

temporada amb una 
proposta fresca i 

renovada que inclou
noves seccions entre les 
quals destaca el concurs

La Fideuà.
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Este espai és un homenatge al mític i inoblidable concurs de la Radiotelevisió

Pública Valenciana La Paella Russa del Xou de Monleón.

VEURE VIDEO

La Fideuà de Bona Vesprada és un concurs
diari en el qual, a través d'una cridada 
telefònica, els teleespectadors poden 
participar i guanyar un dels premis que 
s'amaguen darrere de cinc dels deu
ingredients d'aquest típic plat valencià.

El primer premi són 100 euros en metàl·lic
que s'acumularan en un pot en cas de no 
haver-hi encertant. Els quatre següents
premis seran regals en espècie.

PROPOSTA COMERCIAL

EN QUÈ CONSISTEIX?

https://www.apuntmedia.es/informacio-corporativa/a-punt-restaura-paella-russa-joan-monleon-incorpora-bona-vesprada-pel-nadal_1_1476197.html


LA FIDEUÀ
CONCURS 

PROPOSTA COMERCIAL

COM POT ESTAR PRESENT 
LA MEUA MARCA? PATROCINI SECCIÓ + PRODUCTE EN ESPECIE

1 Careta de entrada + 1 Careta de eixida (10”) 
en la secció La Fideuà de Bona Vesprada
(5 emissions semanals: dilluns a divendres).

+
Menció de la marca per part del presentador/a de 
forma habitual/diària.

La marca s'associarà a aquest concurs diari 
mitjançant el patrocini de la secció.

A més, el patrocini permet ser present amb 
producte en espècie, que proporcione cada 
dia quatre possibilitats de premi.

Aquests premis, amagats després de quatre 
dels deu ingredients de la fideuà, 
s'entregaran al participant en cas que trie 
l'opció premiada.
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1 MES 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS

44 caretes
de DILLUNS A 
DIVENDRES

(entrada i 
exida de 
secció)

TARIFES PATROCINI

132 caretes
de DILLUNS A 
DIVENDRES

(entrada i exida
de secció)

264 caretes
de DILLUNS A 
DIVENDRES 

(entrada i 
exida de 
secció)

396 caretes
de DILLUNS A 
DIVENDRES

(entrada i 
exida de 
secció)

93,5% DE 
DESCOMPTE SOBRE 

PREU TARIFA

94% DE 
DESCOMPTE SOBRE 

PREU TARIFA

95% DE 
DESCOMPTE SOBRE 

PREU TARIFA

96,3% DE 
DESCOMPTE SOBRE 

PREU TARIFA

2.145 € 5.940 € 9.900 € 10.989 €



MOLTES GRÀCIES


