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No Papagaio
somos  especialistas
na divulgación de 
contidos para o público
infantil e xuvenil.

Sodes unha empresa ou unha
institución e queredes dar a coñecer
a vosa actividade?



Levamos anos
traballando con
escolas e bibliotecas
e editando diversas
publicacións para
esas idades.

Máis de 700 centros
educativos e bibliotecas

de Galicia len O Papagaio.



Os números patrocinados do Papagaio son 
edicións especiais da revista, pensadas para 
que as empresas e outras entidades mostren 
a súa actividade á xente máis nova.

Que son os números
patrocinados do Papagaio?



Estes números
patrocinados poden 
ser de 8, 12 ou 16
páxinas. 

Deséñanse tanto
en versión en papel 
como en dixital, para 
poder visualizalos 
dende calquera
dispositivo
electrónico.



Os contidos:
Os contidos propostos pola entidade 
patrocinadora irán destinados sempre 
ao público infantil e xuvenil e serán 
tratados segundo o criterio da
redacción da editorial O Papagaio.



A distribución dos contidos:
A información distribuímola na revista 

segundo a importancia dos temas:
en dobre páxina, páxina enteira

ou media páxina.



Tratamento dos temas:
Os temas tratámolos a través de
diferentes formatos:

Exposición gráfica, con textos 
de apoio, para a comprensión 
predominantemente visual.

Banda deseñada didáctica, 
con información intercalada na 
trama da historia. 

Reportaxe, con peso similar de 
texto e ilustracións. 

Xogo visual, para comprender 
de forma divertida o tema que 
se trate e introducir vocabulario 
relacionado con el. 

Entrevista cunha persoa da 
empresa ou relacionada coa 
actividade
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Actualización e ampliación
da información:

Para manter actualizada 
a información recollida 
na publicación, así como
para ampliala, poderanse 
utilizar enlaces a webs 
ou blogues das entida-
des patrocinadoras.



Se tes interese en contratar un número
patrocinado do Papagaio, contacta connosco

no correo xornalopapagaio@gmail.com
ou no teléfono 661 011 129.



Contacto:
xornalopapagaio@gmail.com

661 011 129

Séguenos nas redes sociais:

www.opapagaio.gal

https://www.facebook.com/opapagaio.gal
https://www.instagram.com/opapagaio.gal/
https://www.opapagaio.gal

